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จัดทาและพิมพ์โดย
กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสร้างแผนที่
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกองสร้างแผนที่
ตาแหน่ง นายทหารปฏิบัตริ าชการพิเศษ กรมกาลังพล
ทหารเรือ ช่วยปฏิบัติราชการกรมอุทกศาสตร์
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
กองสร้างแผนที่
ตาแหน่ง ประจาแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ
ช่วยปฏิบัติราชการ กองสร้างแผนที่
ตาแหน่ง ประจาแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
กองสร้างแผนที่
ตาแหน่ง ประจาแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
กองสร้างแผนที่

คานา
คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้เป็นเอกสารอ้างอิงสาหรับ ข้าราชการที่ได้รับ
การบรรจุใหม่ของกองสร้างแผนที่ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์นามาใช้เป็น
คู่มือสาหรับเริ่มต้นการทางานในการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
การสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนงานหนึ่งในสามกระบวนการหลักของกองสร้างแผนที่
กรมอุท กศาสตร์ กองทั พ เรือ ซึ่ง ประกอบด้วย ๑. กระบวนการตรวจสอบและประเมิ นผลข้อมู ล ส าหรับ
การสร้างแผนที่ ๒. กระบวนการสร้างต้นฉบับแผนที่ และ ๓. กระบวนการพิมพ์ โดยคู่มือนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ
กระบวนการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจากไฟล์ต้นฉบับแผนที่
เดินเรือ การสร้างแผนที่ด้วยโปรแกรมสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์จนถึงขั้นตอนการส่งออกข้อมูลแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดาเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
การใช้ คู่ มื อ ฉบั บ นี้ เ พื่ อ ประกอบในการสร้ า งต้ น ฉบั บ แผนที่ เ ดิ น เรื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน
โปรแกรมสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Seven C’s Suite) รวมถึงมาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูลอุทกศาสตร์
ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่กาหนดโดยองค์การอุทกศาสตร์สากล ที่ชื่อว่า “IHO S-57 Transfer
Standard for Digital Hydrographic Data หรือ IHO S-57)
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติการสร้างต้นฉบับแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์สาหรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ของกองสร้างแผนที่ ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างต้นฉบับแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิก ส์ ให้ส ามารถเรียนรู้กระบวนการสร้างต้นฉบับแผนที่ เดินเรือ อิเ ล็กทรอนิกส์ สามารถ
ค้นคว้าและทบทวนความรู้จากคู่มือฉบับนี้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งสามารถเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง คู่มือฉบับนี้
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์
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สถานะเอกสาร ควบคุม

สารบัญ

หัวข้อ

หน้า

๑. วัตถุประสงค์

ก

๒. แผนผังกระบวนการสร้างต้นฉบับแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์

ข

๓. ขอบเขตของงานสร้างต้นฉบับแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์

จ

๔. ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแผนกแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์

จ

๕. คาจากัดความและนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างต้นฉบับแผนที่

ฉ

เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
๖. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์

๑

๗. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์

๑๔๕

๘. การจัดเก็บและการเข้าถึงเอกสาร

๑๔๕

๙. ระบบการติดตามและประเมินผล

๑๔๖

๑. วัตถุประสงค์
คู่มื อ การปฏิบัติ ก ารสร้างต้นฉบับ แผนที่ เ ดิน เรือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ฉบับ นี้ จัดท าขึ้นเพื่อ เป็ น
เอกสารอ้างอิงสาหรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ของกองสร้างแผนที่ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างต้นฉบับ
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเริ่มทางานสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์แบบเป็นขั้นตอนโดยจะกล่าว
ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลจากไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือให้พร้อมต่อการสร้างเป็นแผนที่เดินเรืออเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรมสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิสก์ที่มีชื่อว่า Seven C’s ENC Suite จนถึงขั้นตอนการส่งออกข้อมูล
แผนที่ ENC

ก

๒. แผนผังกระบวนการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
“กระบวนการสร้ า งต้ น ฉบั บ แผนที่ เ ดิ น เรื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ”เป็ น หนึ่ ง ในกระบวนการย่ อ ยของ
“กระบวนการให้บริการด้านแผนที่ ”

ของ อศ. ซึ่งแผนที่เดินเรือ อิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นผลผลิตหลักในการ

ให้บริการ ประกอบด้วยกระบวนการให้บริการดังนี้
๒.๑ กระบวนการสารวจแผนที่ เป็นการดาเนินการสารวจและรวบรวมข้อมูลสารวจ ซึ่งเป็นข้อมูลหลัก
ในการสร้างแผนที่ ดาเนินการโดย กองสารวจแผนที่ กรมอุทกศาสตร์
๒.๒ กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าข้อมูลการสารวจและข้อมูลสาหรับการสร้างแผนที่ เป็น
การตรวจสอบและประเมินค่าความถูก ต้องของข้อมูล ต่างๆ ที่ จะนามาใช้ในการสร้างแผนที่ ดาเนินการโดย
แผนกควบคุม คุณภาพและฐานข้อ มู ลอุ ท กศาสตร์ กองส ารวจแผนที่ กรมอุท กศาสตร์ และแผนกควบคุม
คุณภาพ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์
๒.๓ กระบวนการสร้างต้นฉบับแผนที่ เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจแผนที่ ซึ่งเป็นข้อมูลหลัก
และข้อมูลรองที่ได้จากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่บกจากกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ข้อมู ล ประกาศชาวเรือ จากกองบริ ก ารการเดิ นเรื อ ศูนย์ ส นับ สนุ นการเดินเรือ กรมอุท กศาสตร์ ข้ อมู ล
เครื่องหมายทางเรือ จากกองเครื่อ งหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ ข้อมูล แท่ น
ขุดเจาะและท่อน้ามันเชื้อเพลิงใต้ทะเลจากกระทรวงพลังงาน ข้อมูลสายเคเบิลใต้น้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อมูลท่ าเรือและสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าเรือจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย และกรมเจ้าท่า เป็นต้น
นามาสร้างเป็นต้นฉบับ แผนที่ ต่างๆ อาทิ เช่น แผนที่เ ดินเรือ แผนที่เ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ยุทธการ
และแผนที่ พิเ ศษ อื่ นๆ ตามที่ ห น่วยเหนือ สั่ง การ ในขั้นตอนนี้จะทาการควบคุมโดยแผนกควบคุมคุณภาพ
กองสร้างแผนที่ ซึ่งจะทาหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่จะนามาสร้า ง
เป็นต้นฉบับ แผนที่ต่างๆ ที่ ดาเนินการสร้างแผนที่ โดยแผนกต่างๆ ในกองสร้างแผนที่ ได้แก่ แผนกแผนที่
เดินเรือ แผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และแผนกแผนที่ยุทธการ
๒.๔ กระบวนการพิมพ์เป็นการนาต้นฉบับแผนที่ต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการสร้างต้นฉบับแผนที่ เข้าสู่
กระบวนการพิมพ์ ในปัจจุบัน กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ ใช้ระบบการพิมพ์ ๒ ระบบ ประกอบด้วย
๒.๔.๑ ระบบการพิมพ์แบบออฟเซต (Offset Printing) ซึ่งเครื่องพิมพ์แบบออฟเซตที่กองสร้าง
แผนที่ กรมอุทกศาสตร์ ใช้งานในปัจจุบันเป็นแบบสีเดียวดังนั้นจึงต้องทาการแยกสีและทาแม่พิมพ์ ๔ แม่พิมพ์
และทาการพิมพ์ถึง ๔ ครั้ง กว่าจะได้เป็นแผนที่ออกมา การพิมพ์โดยวิธีนี้ เหมาะสาหรับการพิมพ์ในปริมาณ
มากๆ เนื่องจากจะมีต้นทุนต่าและมีความรวดเร็วในการพิมพ์
๒.๔.๒ ระบบการพิมพ์ตามความต้องการ (Print On Demand หรือ POD) เป็นการพิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์คุณภาพสูงที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับการพิมพ์แบบออฟเซต สามารถนาไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือ
ที่สร้างสมบูร ณ์แล้วมาเข้ากระบวนการพิมพ์ ทันที โดยไม่ต้องแยกสีและท าแม่พิมพ์ เหมาะสาหรับการพิม พ์
ข

ที่ต้องการแบบเร่งด่วนแต่ยัง ไม่เหมาะสาหรับการพิมพ์ในจานวนมากเนื่องจากมีต้นทุนในการพิมพ์ต่อแผ่น
สูงกว่าการพิมพ์ในระบบออฟเซตมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับต้นทุนการพิมพ์ ระบบออฟเซตแล้วจะมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่
ประมาณ ๒๕๐ แผ่น
๒.๕ กระบวนการจัดเก็ บ และแจกจ่าย หลัง จากดาเนินการพิม พ์เรียบร้อยแล้ว กองสร้างแผนที่
กรมอุทกศาสตร์ จะส่งแผนที่ทั้งหมดให้ กองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์
เป็นผู้จัดเก็บ แจกจ่าย จาหน่าย เบิกยืม รุจาหน่ายและการเสนอความต้องการแผนที่เพื่อสารองคลัง
สาหรับกระบวนการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรือ อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยขั้นตอนจานวน ๙ ขั้นตอน
โดยมีรายละเอียดตามแผนผังกระบวนการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ค

แผนผังกระบวนการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์

ง

๓. ขอบเขตของงานสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมข้อมูล
ไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือให้พร้อมใช้งานในโปรแกรม Seven C’s Suite ไปจนถึง ขั้นตอนการสร้างวัตถุ
รูปลัก ษณ์ การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล การประกันคุณภาพแผนที่ และการส่งออก
ข้อมูลแผนที่ ENC
๔. ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรือ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นงานที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการ
ทางาน ดังนั้นการดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรือ อิเล็กทรอนิกส์แต่ละเซลล์
(หน่วยนับของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเคียงกับหน่วยนับเป็นระวางของแผนที่เดินเรือกระดาษ)
จะใช้ผู้สร้างเพียงคนเดียว โดยจะต้องดาเนินการตั้งแต่การเตรียมข้อมูลไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือให้พร้อมใช้
งานในโปรแกรม Seven C’s Suite ไปจนถึงขั้นตอนการสร้างวัตถุรูปลักษณ์ การตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูล การประกันคุณภาพแผนที่ และการส่งออกชุดข้อมูลแลกเปลี่ยน ออกมาเป็นแผนที่เดินเรือ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ง จะต้อ งนาไปตรวจสอบความถูก ต้ องการใช้ ง านในส านัก งานและการตรวจสอบความ
ถูกต้องการใช้งานในทะเล (Sea-Trial) และพร้อมส่งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กองบริการการเดินเรือ
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ ให้บริการต่อไป โดยมี น.ท.เลิศศักดิ์ หนูนิ่ม หัวหน้าแผนกแผนที่
เดิ น เรื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กองสร้ า งแผนที่ เป็ น ผู้ ว างแผนและควบคุ ม การสร้ า งต้ น ฉบั บ แผนที่ เ ดิ น เรื อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามแผนและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด มีรายละเอียดการแบ่งมอบงานดังนี้
๔.๑ น.ท.เลิศศักดิ์ หนูนิ่ม
หัวหน้าแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
มีบทบาทหน้าที่ วางแผนและตรวจสอบคุณภาพแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
๔.๒ ร.ท.กฤษดา กลางพิมาย
ประจาแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
มีบทบาทหน้าที่ สร้างต้นฉบับและตรวจสอบคุณภาพแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
๔.๓ ร.ท.อวยชัย โพธิ์ทอง
ประจาแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
มีบทบาทหน้าที่ สร้างต้นฉบับและตรวจสอบคุณภาพแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
๔.๔ ว่าที่ ร.ต.ธรรมนูญ กลางพิมาย ประจาแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
มีบทบาทหน้าที่ สร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ พ.จ.อ.วันชัย สุขเกษม
เจ้าหน้าที่แผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
มีบทบาทหน้าที่ สร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ พ.จ.ท.วิชัย ลุ้งบ้าน
เจ้าหน้าที่แผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
มีบทบาทหน้าที่ สร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ จ.อ.นเรศวร์ เพ็ชรสังข์
เจ้าหน้าที่แผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
มีบทบาทหน้าที่ สร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์

จ

คาจากัดความ
และคานิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ฉ

คาจากัดความและนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินอิเล็กทรอนิกส์
Agency Code
รหัสหน่วยงานผู้ผลิตแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
Attribute
ค่าคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุรูปลักษณ์ซึ่งอ้างอิงจากคุณลักษณะของวัตถุที่อยู่
ในโลกจริง ค่าคุณลักษณะเฉพาะจะเป็นค่าที่เป็นไปตามความต้องการในการ
แสดงผลของระบบ ECDIS ตามข้อกาหนดของมาตรฐาน IHO S-57 Appendix A
(IHO Object Catalogue)
Base Cell
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นใหม่ ยังไม่มีข้อมูลปรับปรุงประกอบอยู่
ในข้อมูลแผนที่
Cartographic Object
วัตถุรูปลักษณ์ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลในการประกอบสร้างเป็น
แผนที่เดินเรือกระดาษ เช่น วงเข็มทิศ ขอบระวางแผนที่
Cell
หน่วยเริ่ม ต้นของการก าหนดสร้างขอบเขตข้อมู ล แผนที่ ENC จะเป็นการ
กาหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์โดยใช้ค่าพิกัดของค่าเมริเดียนสองค่าและค่าของ
เส้ น ขนานละติ จู ด สองค่ า โดยขนาดของเซลล์ นั้ น จะต้ อ งมี ข นาดไม่ เ กิ น
๕ เมกะไบต์ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อการเดินเรือที่ต้องการ
Collection Object
วัตถุรูปลักษณ์เพื่อการรวมกลุ่มข้อมูล ซึ่งอธิบายถึง ความสัม พันธ์ระหว่างวัตถุ
รูปลัษณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น วัตถุรูป ลัก ษณ์แบบกลุ่ม aggregation ซึ่งจะใช้
ส าหรั บ รวมกลุ่ ม ของวั ตถุ รู ป ลั ก ษณ์ ที่ แ ตกต่ างกั นที่ ป ระกอบเป็ นแผนแบ่ ง
แนวจราจร (Traffic Separation Scheme , TSS)
Compilation Scale
มาตราส่วนที่ใช้ในการประกอบระวางแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENC)
Connected Node
จุดซึ่ ง ใช้ อ้ างอิง เป็นจุ ดเริ่ ม ต้น และหรือ เป็น จุดสิ้ นสุด ของเส้น หนึ่ง เส้น หรื อ
มากกว่าหนึ่งเส้นที่มาต่อกัน จุดเชื่อมต่อถูกกาหนดใช้เฉพาะโครงสร้างข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์แบบ Chain node Planar graph และ Full topology เท่านั้น
Display Category
ตามมาตรฐานการทางานของระบบ ECDIS แบ่งการแสดงผลของข้อมูลแผนที่
ENC ที่ติดตั้งในระบบ ออกเป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้
Display Base :
ข้อมูลวัตถุรูป ลักษณ์ที่ไม่สามารถปิดการแสดง
ผลได้ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีความจาเป็น
ต่อการเดินเรืออยู่ตลอดเวลาในทุกๆ พื้นที่และ
ในทุกๆ กรณี
Standard Display :
เป็นข้อมู ล ที่ ถูก แสดงผลเมื่ อเปิดใช้ง านระบบ
ECDIS เป็นครั้งแรก เป็นข้อมูลที่ มีความจาเป็น
พื้นฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรือ
All Other Information : การแสดงผลตามการตั้งค่าตามต้องการของผู้ใช้

ช

Edge

วัตถุเชิงพื้นที่ในแบบหนึ่งมิติ ถูกกาหนดด้วยชุดของค่าพิกัดจานวนสองค่าพิกัด
หรือมากกว่า (หรือจุดเชื่อมต่อจานวนสองจุด) เส้นหนึ่งเส้นจะต้องถูกอ้างอิงโดย
จุดเชื่อมต่อที่ จุดสิ้นสุดของเส้นทั้ง สองจุด (หัว-ท้าย) และจะต้องไม่ถูกอ้างอิง
ด้วยจุดอื่นๆ อีก
Electronic Chart
เป็นคาจากัดความของข้อมูล โปรแกรม และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
แสดงผลข้อมูลแผนที่แบบดิจิ ทัล ข้อมูลในแผนที่อิเล็กทรอนิกส์อาจจะเป็นไป
ตามหรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ก ระดาษก็ ไ ด้ ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของ
อนุสัญญา SOLAS
Electronic Chart Display and Information System (ECIDS)
ระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ เป็น
ระบบสารสนเทศเพื่อการเดินเรือซึ่ง ถือว่าเท่ าเที ยมทางกฏหมายกั บ แผนที่
เดินเรือ โดยการแสดงผลสารสนเทศจากแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENC)
ร่วมกับข้อมูลตาบลที่ และสามารถเลือกแสดงข้อมูลจากเซนเซอร์ อื่นๆ ได้
Electronic Chart Systems (ECS)
เป็นคาจากัดความโดยทั่วไปของเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงผลสารสนเทศแผนที่
แต่เป็นเครื่องมือที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ IMO Performance Standards
for ECDIS และไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของอนุสัญญา SOLAS
Electronic Navigational Chart (ENC)
๑) แผนที่ เ ดิน เรื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ส่ ว นย่ อ ยของของฐานข้ อ มู ล แผนที่
อิเ ล็ก ทรอนิกส์ที่ติดตั้งอยู่บ นเรือ มี ข้อมูล เกี่ ยวกับ ลัก ษณะภูมิป ระเทศที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการเดินเรือ เช่น ชายฝั่ง สิ่งกี ดขวางต่อการเดินเรือ กระโจมไฟ
ฯลฯ ๒) ฐานข้อมูลดิจิทัลที่ใช้ร่วมกับ ระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ (ECDIS) เนื้อหา โครงสร้าง และรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENC) อาจมีข้อมูลเดินเรือเสริมที่
เป็นประโยชน์เ พื่อการเดินเรืออย่างปลอดภัย แผนที่ เดินเรืออิเ ล็กทรอนิก ส์
(ENC) เป็นส่วนย่อยของฐานข้อมูลหลักของสารสนเทศแผนที่เดินเรือ
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สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑. ขั้นตอนการการเตรียมข้อมูล

๑

๒. ขั้นตอนการสร้างแผนที่ ENC เซลล์ใหม่ (Create New Cell)

๒๐

๓. ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลลงในแผนที่ ENC เซลล์ใหม่ (Duplicated Data)

๓๙

๔. ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล Vector

๔๗

๕. ขั้นตอนการสร้างวัตถุรูปลักษณ์

๖๒

๖. ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลให้มปี ระสิทธิภาพ (Optimising)

๑๒๐

๗. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล (Verification Check) ๑๒๔
๘. ขั้นตอนการตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูลให้เป็นไปตาม

๑๒๘

มาตรฐาน (Validation Check)
๙. ขั้นตอนการส่งออกข้อมูลแผนที่ ENC (Export)

๑๔๒

ขั้นตอนที่ ๑
การเตรียมข้อมูล

๑

การเตรียมข้อมูล
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมข้อมูล แบ่งประเภทข้อมูล วิเคราะห์ประเมินค่าข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล ก่อนที่จะ
สร้างแผนที่ ENC โดยจะใช้ข้อมูล Vector และ Raster จากไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือดิจิทัลที่ประกอบระวาง
ด้วยโปรแกรม CARIS GIS เป็นแผนที่ เดินเรือบรรณาธิก รล่าสุด ที่มี ข้อมู ลถูก ต้องครบถ้วนและผ่านการ
ตรวจสอบความถูก ต้องตามมาตรฐานของแผนที่เ ดินเรือกระดาษมาเรียบร้อยแล้ว จึงนามาใช้เ ป็นต้นฉบับ
ในการสร้างแผนที่ ENC ต่อไป
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติในการเตรียมข้อมูลประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ ส่งออกข้อมูล NTX จากโปรแกรม CARIS GIS
ดาเนินการส่งออกข้อมูลไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือดิจิทัลในรูปแบบ Vector ซึ่งประกอบระวาง
ด้วยโปรแกรม CARIS GIS ให้เป็นไฟล์ในรูปแบบ NTX ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูล ต้นฉบับในการสร้างแผนที่ ENC
ต่อไปโดยมีขั้นตอนการปฎิบัติดังนี้
๒.๑.๑ เปิดโปรแกรม CARIS GIS จากนั้นดาเนินการตั้งค่าการแสดงผลในส่วนของเครื่องมือ
visibility parameter (ตามผู้ใช้ต้องการ) เพื่อ เปิด – ปิด การแสดงผลข้อมูลที่ต้องการ
ตัวอย่างเช่น => กาหนดไม่ให้แสดงผล Feature Codes : DUMMY, $TOPOERR,
BO*,NEATLINE,LABEL เป็นต้น

๒

การแสดงผลที่ได้จากการตัง้ ค่าจากเครื่องมือ Visibility Parameter

๒.๑.๒ กาหนดเลือกขอบเขตพื้นที่ในการส่งออกข้อมูล (ใช้งาน Extend Menu)
ใช้คาสั่ง File > Set Print Area จากนั้นคลิกกาหนดจุดเริม่ ต้นบริเวณมุมบนซ้าย แล้วกาหนดจุดที่สอง
บริเวณมุมล่างขวา ตามขอบเขตที่ต้องการ ดังรูป

๒.๑.๓ ส่งออกข้อมูลภายในขอบเขตที่กาหนด ให้เป็น NTX format โดยใช้คาสั่ง
File > Data Exchange > Export > To Caris NTX Format

๓

๒.๑.๓.๑ คลิกเลือกหัวข้อ => Use Current Display เพื่อเลือกส่งออกเฉพาะ
ข้อมูลในส่วนทีก่ าหนดให้แสดงผลจากการตั้งค่าของ Visibility Parameter
๒.๑.๓.๒ ไม่เลือกหัวข้อ => NTX File Will have the Same Name…….
๒.๑.๓.๓ คลิก => Another Name เพื่อเลือก Directory สาหรับจัดเก็บและตัง้ ชื่อ
ข้อมูลไฟล์ NTX ที่สง่ ออกตามผู้ใช้งานต้องการ

๒.๑.๓.๔ Browse แล้วเลือกโฟลเดอร์ใช้เก็บไฟล์ข้อมูล NTX ที่ส่งออก
๒.๑.๓.๕ กาหนดชื่อไฟล์ => ผู้สร้างกาหนดได้ตามต้องการ (Open) จากนั้นคลิก “OK”

๒.๑.๓.๖ โปรแกรมจะดาเนินการส่งออกข้อมูลตามที่ผู้ใช้กาหนดตั้งค่า รอจนกระทั่ง
เสร็จสิ้นกระบวนการ จะปรากฏข้อความ => “Reformat Completed”, จากนั้นคลิก “Close”

๔

๒.๒ ส่งออกไฟล์ภาพแผนที่แบบ Raster (Geotiff) จากโปรแกรม CARIS GIS
ดาเนินการส่งออกภาพแผนที่ ต้นฉบับ บรรณาธิกรครั้ง ล่าสุด เป็นไฟล์ภาพแผนที่แบบ Raster
(Geotiff) เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงตรวจสอบ (ภาพพื้นหลัง) ในขณะดาเนินการสร้างแผนที่ ENC ให้มีข้อมูลที่
ถูกต้องและครบถ้วนตามต้นฉบับแผนที่เดินเรือกระดาษบรรณาธิกรครั้งล่าสุด มีขั้นตอนดังนี้
๒.๒.๑ ตั้งค่าการแสดงผล visibility parameter (ตามผู้ใช้ต้องการ) เพื่อ เปิด-ปิด การแสดงผล
ข้อมูลที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น => กาหนดให้ไม่แสดงผลในส่วนของข้อมูลที่ถูกซ่อนไว้ (Masked) และกาหนดไม่ให้
แสดงผล Feature Codes: $DUMMY, $TOPOERR, LABEL
หมายเหตุ ในการใช้งานไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือดิจิทัลที่ประกอบระวางด้วยโปรแกรม CARIS
GIS และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น การแสดงผลของไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือที่
ถูกต้องจะถูกกาหนดสถานะการแสดงผลให้เป็น Selected ดังนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกแสดงผลในส่วนของ
ข้อมูล Draw Features โดยเลือกเฉพาะ Selected ก็จะแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเป็นไปตามการใช้งานจริง
ของต้นฉบับแผนที่เดินเรือกระดาษนั้น ๆ

หรือ

จะได้การแสดงผลตามต้นฉบับแผนที่เดินเรือกระดาษดังรูป

๕

๒.๒.๒ กาหนดเลือ กขอบเขตพื้นที่ ในการส่ง ออกข้อมู ล (ใช้ง าน Extend Menu) ใช้คาสั่ง
File > Set Print Area จากนั้นคลิกกาหนดจุดเริ่มต้นบริเวณมุมบนซ้าย แล้วกาหนดจุดที่สองบริเวณมุมล่าง
ขวา ตามขอบเขตที่ต้องการ ดังรูป

๒.๒.๓ ส่งออกข้อมูลแผนทีเ่ ป็นไฟล์ภาพแผนที่แบบราสเตอร์ (GeoTIFF format) โดยใช้คาสั่ง
File > Export > GeoTIFF Format

๒.๒.๔ คลิก Browse เพื่อเลือก directory ในการจัดเก็บและตั้งชื่อไฟล์ภาพแผนที่ แบบ
ราสเตอร์ (ผู้สร้างแผนที่กาหนดได้ตามต้องการ)

๖

๒.๒.๕ กาหนดชื่อไฟล์ภาพแผนที่แบบราสเตอร์ (ผู้สร้างกาหนดได้ตามต้องการ)

๒.๒.๖ เมื่อกาหนด Directory และ ชื่อไฟล์ เรียบร้อยแล้ว, จากนั้นคลิก “OK”

๒.๒.๗ กาหนดค่า Resolution (DPI) = 200 จากนั้นคลิก “OK” (การกาหนดความละเอียด
ของไฟล์ภาพแผนที่แบบราสเตอร์จะมีผลต่อการเปิดใช้งานกับโปรแกรม 7Cs ENC referencer ในการโยงยึด
ภาพ ซึ่งหากกาหนดค่าน้อยเกินไปความละเอียดคมชัดของภาพอาจไม่เพียงพอ และหากกาหนดค่ามากเกินไป
ไฟล์ภาพแผนที่ก็จะมีขนาดใหญ่และไม่สามารถนาไปเปิดใช้งานกับโปรแกรม 7Cs ENC referencer ได้ ดังนั้น
ค่าความละเอียดของภาพราสเตอร์ควรกาหนดให้มคี ่าระหว่าง 150- 200 DPI เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน
ต่อไป

๒.๒.๘ จะปรากฏหน้าต่างการส่งออกไฟล์ภาพราสเตอร์ได้ดาเนินการโดยสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก OK

๗

๒.๓ แปลงข้อมูล NTX ด้วยโปรแกรม NTX Converter
หลังจากดาเนินการส่งออกข้อมูล NTX จากโปรแกรม CARIS GIS ในหัวข้อ ๒.๑ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ต่อไปจะเป็นการแปลงข้อมูลในรูปแบบ NTX ที่ได้ให้สามารถเปิดใช้งานกับโปรแกรม 7Cs ENC Designer
เพื่อใช้ข้อมูล Vector สร้างเป็นแผนที่ ENC ต่อไป ขั้นตอนดังนี้
๒.๓.๑ ในชุดโปรแกรม 7Cs suite, เปิดใช้งานโปรแกรม NTX Converter

๒.๓.๒ หัวข้อ NTX file : Browse เพื่อเลือกข้อมูล NTX file ที่ได้ทาการส่งออกไว้
๒.๓.๓ หัวข้อ SENC File : Browse เพื่อกาหนดสร้างเป็นไฟล์ ENC (*.7CB) เพื่อนาไปเปิดใช้
งานด้วยโปรแกรม 7Cs ENC Designer เพื่อใช้สร้างเป็นแผนที่ ENC ต่อไป
๒.๓.๔ หัวข้อ Conversion Table (f2o) : ตารางอ้างอิงเพื่อเป็นการแปลงจาก Feature Code
ของ CARIS เป็นวัตถุรูปลักษณ์ (Feature Objects) ตามมาตรฐาน S-57 โดยอัตโนมัติ (ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้สร้างแผนที่ (เช่น ใช้ไฟล์ Ih_f2o.dat ที่มีอยู่ในโปรแกรม CARIS GIS ในการอ้างอิง เป็นต้น)
๒.๓.๕ หัวข้อ Object Options : คลิกให้เลือกใช้งานทั้งสองหัวข้อ (หรือตามต้องการ)
-Create Geometry from Unknown Feature Codes เป็นการกาหนดให้สร้างวัตถุ
เชิงพื้นที่อาจจะเป็นประเภท จุด หรือเส้น จากรหัสรูปลักษณ์ที่ไม่รู้จักจากไฟล์ข้อมูล NTX
- Create S-57 Objects from Unknown Feature Codes เป็นการกาหนดให้สร้าง
วัตถุรูปลักษณ์ตามมาตรฐาน S-57 จาก รหัสรูปลักษณ์ที่ไม่รู้จักจากไฟล์ข้อมูล NTX
๒.๓.๖ คลิก Execute

๘

ตัวอย่างไฟล์ที่ใช้ในการอ้างอิงในห้วข้อ Conversion Table ซึ่งเป็นข้อมูลของไฟล์ Ih_f2O.dat
๒.๓.๗ หน้ า ต่ า งการประมวลผลจะปรากฏขึ้ น และเมื่ อ กระบวนการเสร็ จ สิ้ น จะปรากฎ
รายละเอียดตามหน้าต่างข้อความด้านล่าง
๒.๓.๘ คลิก > OK

๒.๓.๙ ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลโดย เปิด directory ที่ใช้เก็บข้อมูลไฟล์ SENC ตามที่ได้กาหนดไว้
ข้างต้น จะได้ไฟล์สาหรับนาไปใช้เป็นข้อมูลแบบ Vector เพื่อใช้สร้างเป็นแผนที่ ENC ด้วยโปรแกรม 7Cs ENC
Designer (โดยเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล *.7CB) ดังรูปต่อไป

๒.๔ โยงยึดค่าพิกัดภาพแผนที่แบบ Raster (Getiff) ด้วยโปรแกรม ENC referencer
หลังจากได้ดาเนินการส่งออกไฟล์ภาพแผนที่ต้นฉบับบรรณาธิกรครัง้ ล่าสุด ที่มีการแสดงผลข้อมูล
ที่ถูกต้องตามต้นฉบับแผนที่เดินเรือกระดาษในขั้นตอนที่ ๒.๒ แล้วนั้น ไฟล์ภาพแผนที่แบบราสเตอร์ ที่ส่งออก
นั้นจะต้องนามาดาเนินการโยงยึดค่าพิกัดให้มีความถูกต้องตามตาบลทีก่ ่อนทีจ่ ะนาไปใช้เป็นภาพพื้นหลังอ้างอิง
การสร้างแผนที่ ENC ให้มีความถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วนตามต้นฉบับแผนที่เดินเรือกระดาษต่อไป โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
๒.๔.๑ เปิดโปรแกรม ENC Referencer (เพื่อโยงยึดค่าพิกัดให้กับภาพแผนที่แบบราสเตอร์
GeoTIFF เพื่อใช้เป็นภาพซ้อนหลังในโปรแกรม 7Cs ENC Designer)

๙

๒.๔.๒ เปิดไฟล์ภาพราสเตอร์ที่ได้ส่งออกและจัดเก็บไว้จากขั้นตอน ๒.๒ ข้างต้น โดยใช้คาสั่ง
File > Open, เลือก directory ที่จัดเก็บไฟล์ภาพราสเตอร์ไว้ จากนั้นคลิก “OK”

จะปรากฏหน้าต่างคาเตือนไฟล์ภาพราสเตอร์ที่เปิดใช้งานไม่มีไฟล์อ้างอิงในการโยงยึดค่าพิกัด
ต้องดาเนินการโยงยึดค่าพิกัด ดังรูป

๑๐

๒.๔.๓ จากนั้นจะเปิดไฟล์ภาพราสเตอร์บนหน้าต่างการทางาของ ENC Referencer

๒.๔.๔ เปิ ดเครื่อ งมื อ ที่ จ าเป็น ต่ อการโยงยึ ดค่ า พิกั ด ภาพแผนที่ แ บบราสเตอร์ ใ นส่ ว นของ
Reference Box โดยใช้คาสั่ง Reference > Reference Box

หน้าต่างเครื่องมือ Reference Box
๒.๔.๕ คลิกที่แถบ Projection & Local Datum เพื่อตั้งค่าอ้างอิง เกี่ยวกับโครงสร้างแผนที่
มูลฐานของแผนที่ ให้เป็นไปตามข้อมูลของภาพแผนที่แบบราสเตอร์ต้นฉบับ (ข้อมูลจากสารบัญแผนที่ต้นฉบับ)

๑๑

๒.๔.๖ ที่หน้าต่างทางด้านซ้าย : หน้าต่าง Projection > คลิกปุ่ม Define Projection

ดาเนินการตั้งค่าข้อกาหนดต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อมูลภาพแผนที่แบบราสเตอร์ต้นฉบับ โดย
ข้อมูลที่ใช้กาหนดให้เป็นไปตามสารบัญแผนที่ของไฟล์ภาพแผนที่แบบราสเตอร์
- เลือกกาหนดโครงสร้างแผนที่ (Projection)
- เลือกกาหนดมูลฐานทางราบ (Ellipsoid)
- Falsing Easting/Nothing > ตามค่าตั้งต้น = 0
- Parameters:
๑) กาหนดค่าละติจูดกลาง Latitude true scale
ตามรูปแบบ DD MM SS N/S
๒) กาหนดเมริเดียนย่านกลาง Central meridian
ตามรูปแบบ DD MM SS E/W
- เมื่อกาหนดค่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว คลิก OK

๒.๔.๗ ที่หน้าต่างทางด้านขวา (Local Datum window) > คลิกปุ่ม Define Local Datum

๑๒

จะปรากฏหน้าต่าง ENC Referencer ดังภาพ
- ในหัวข้อ Transformation Type
เลือก S-60 (สาหรับภาพแผนที่ WGS84 datum)
(เลือก 7 Parameter สาหรับการแปลงภาพ
จากมูลฐานอื่นๆ เป็น WGS84)
- หัวข้อ S-60 Local Datum
ให้เลือก “World Geodetic System 1984”,
- จากนั้นคลิก “OK”

๒.๔.๘ กลับมาที่แถบ Reference Points ให้ดาเนินการกาหนดค่าพิกัดของจุดที่จะใช้อ้างอิง
ในการโยงยึดภาพแผนที่แบบราสเตอร์ (โดยปกติแล้วจะใช้ค่าพิกัด ที่มุมของขอบเขตแผนที่ทั้ ง ๔ มุมในการ
โยงยึดค่าพิกัดของภาพแผนที่ หรือเพิ่มเติมได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ) โดยการกาหนดค่าพิกั ดอางอิงในการ
โยงยึดแผนที่ ดังนี้

๑๓

๒.๔.๘.๑ คลิกปุ่ม Append
๒.๔.๘.๒ พิ ม พ์ ก าหนดค่าพิกั ดจุดแรกที่ ใช้อ้างอิง (ค่าพิกั ดมุ ม ล่างซ้ายของแผนที่ )
โดยดับเบิลคลิกที่ช่อง Geographic Position แล้วพิมพ์ค่าพิกัดที่ต้องการ
๒.๔.๘.๓ ให้ใส่ค่าพิกัดตามรูปแบบดังนี้ : DD MM SS N/S DD MM SS E/W จากนั้น
กดปุ่ม enter (  ) เพื่อใช้ค่าที่กาหนด
๒.๔.๘.๔ จากนั้นกาหนดค่าพิกัดของจุดถัดไปโดยให้คลิกปุ่ม Append อีกครั้ง แล้ว
กาหนดค่าพิกัดที่ใช้อ้างอิงค่าต่อไป (มุมล่างขวาของแผนที่)
๒.๔.๘.๕ ท าซ้าขึ้นตอนข้างต้นส าหรับ ก าหนดค่าอ้างอิง จุดที่ ๓ , ค่าอ้างอิง จุดที่ ๔
(มุมบนขวา และมุมบนซ้ายของขอบแผนที่ และค่าของจุดอ้างอิงอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการ)

๒.๔.๙ เมื่อกาหนดจุดอ้างอิงครบถ้วนและถูกต้องตามกาหนดแล้วให้เปิดหน้าต่าง Panning
Window โดยใช้คาสั่ง Reference>Panning window..

๑๔

๒.๔.๑๐ ใช้หน้าต่าง Panning window เพื่อแสดงภาพแผนที่ ไปตามตาแหน่งที่ผู้สร้างต้องการ
โดยใช้คาสั่งด้วยการ กด Ctrl+click แล้วคลิกเมาส์ค้างไว้หรือ drag เพื่อขยายเข้า (zoom in area) ภาพ
แผนที่ในตาแหน่งที่ต้องการ คลิกเมาส์กลาง เพื่อเลื่อนตาแหน่งการแสดงภาพแผนที่
๒.๔.๑๑ ให้ขยายเข้า (zoom in) ภาพราสเตอร์ไปที่ จุดพิกั ดอ้างอิง ที่ ๑ (โดยการกาหนด
จุดอ้างอิง ในภาพแผนที่ ร าสเตอร์นั้นให้อ้ างอิง ตามลาดับ ให้ส อดคล้องกั บ ล าดับที่ ก าหนดไว้ในตารางของ
Geographic Position ที่กาหนดไว้ในข้อ ๒.๔.๘ ข้างต้น)

๒.๔.๑๒ ที่หน้าต่าง ENC Referencer คลิกเลือกทางานกับค่าพิกัดที่กาหนดลาดับที่ ๑ จากนั้น
คลิกปุ่ม Set Points

๑๕

๒.๔.๑๓ จากนั้นที่ภาพแผนที่แบบราสเตอร์ ให้คลิกกาหนดตาแหน่งที่จะใช้อ้างอิงโยงยึดกับค่าที่
กาหนดในรายการที่ ๑ มุมล่างซ้ายของแผนที่
๒.๔.๑๔ ตาแหน่งของจุดที่กาหนดบนภาพราสเตอร์ก็จะไปปรากฏอยู่ในตารางรายการค่าพิกัด
อ้างอิงในคอลัมน์ Device Position ตามรูปด้านล่าง

คลิกเพื่อ
กาหนดจุดที่ ๑
บนภาพ
ราสเตอร์

๒.๔.๑๕ ท าซ้าขั้นตอนข้างต้นเพื่อกาหนดจุดโยงยึดที่ ๒ บนภาพแผนที่ แบบราสเตอร์จุดที่ ๒
มุมล่างขวาของแผนที่

คลิกเพื่อ
กาหนดจุดที่ ๒
บนภาพ
ราสเตอร์

๑๖

๒.๔.๑๖ ท าซ้าขั้นตอนข้างต้นเพื่อกาหนดจุดโยงยึดที่ ๓ บนภาพแผนที่ แบบราสเตอร์จุดที่ ๓
มุมบนขวาของแผนที่

คลิกเพื่อ
กาหนดจุดที่ ๓
บนภาพ
ราสเตอร์

๒.๔.๑๗ ท าซ้าขั้นตอนข้างต้นเพื่อกาหนดจุดโยงยึด ที่ ๔ บนภาพแผนที่ แบบราสเตอร์จุดที่ ๔
มุมบนซ้ายของแผนที่และจุดอื่นๆ ที่กาหนดจนครบ

คลิกเพื่อ
กาหนดจุดที่ ๔
บนภาพ
ราสเตอร์

๑๗

๒.๔.๑๘ เมื่อกาหนดจุดอ้างอิงครบถ้วนแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าพิกัดอ้างอิงที่กาหนดมีความ
ถูกต้องและสอดคล้องกันตามลาดับ จากนั้นคลิกปุ่ม : Test Calculation

๒.๔.๑๙ ตรวจสอบค่าในคอลัม น์ Error (ให้มี ค่าน้อยที่สุด ใกล้ค่าศูนย์ จะเป็นค่าที่ดีที่ สุด )
โปรแกรมจะทาการคานวณและโยงยึดค่าพิกัดไฟล์รูปภาพแต่ยังไม่มีการบันทึกไฟล์อ้างอิงการโยงยึดค่าพิกัด
เป็นเพียงการทดลองในการคานวณการโยงยึด หากผู้ใช้ไม่พอใจกับค่า Error ที่ปรากฏ ก็ให้สามารถปรับแก้
โดยสามารถ Set Points บนภาพราสเตอร์ใหม่ได้ตามต้องการจนกว่าสั่ง Test calculation แล้ว ค่า Error มี
ผลที่น่าพอใจและถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

๒.๔.๒๐ หากค่า Error ที่ปรากฏยอมรับได้ตามต้องการ ให้คลิกปุ่ม Calculate + Write เพื่อ
ดาเนินการโยงยึดค่าพิกัดและใช้ค่าที่กาหนดเป็นค่าในการอ้างอิงการโยงยึดค่าพิกัดต่อไป จากนั้นจะมีหน้าต่าง
แสดงข้อความการโยงยึดดาเนินการเสร็จ สิ้ นแล้วคลิก “OK” ภาพแผนที่ แบบราสเตอร์จ ะถูก โยงยึดและ
สามารถนาไปเปิดเป็นภาพพื้นหลังอ้างอิงในโปรแกรม 7Cs ENC Designer ได้ต่อไป

๑๘

๒.๔.๒๑ สามารถบันทึกค่าอ้างอิงที่กาหนดเพื่อใช้ในการโยงยึดค่าพิกัดจากขั้นตอนต่างๆ ที่ได้
ดาเนินการไว้ ได้ โดยคลิกที่ Save และกาหนด directory เพื่อจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพือ่ ใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป
โดยไฟล์ค่าอ้างอิ งที่ กาหนดจะถูก จัดเก็บ ไว้เ ป็นไฟล์นามสกุล *.REF ซึ่งผู้ใช้ง านสามารถนาค่าที่ก าหนดมา
ใช้งานได้ด้วยการคลิกปุ่ม Load และเลือกไฟล์ *.REF ที่ต้องการมาใช้งานหรือปรับแก้ได้ตามต้องการ

๒.๔.๒๒ เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จากนั้นปิดโปรแกรม ENC Referencer
๒.๔.๒๓ ตอบ Yes ยืนยันการออกจากโปรแกรม

๒.๔.๒๔ ตรวจสอบไฟล์ภาพที่ถูกโยงยึดแล้วจะประกอบไปด้วยไฟล์ต่าง ๆ ดังรูป

๑๙

ขั้นตอนที่ ๒
การสร้างแผนที่ ENC เซลล์ใหม่
(Create New Cell)

๒๐

การสร้างแผนที่ ENC เซลล์ใหม่
(Create New Cell)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างไฟล์แผนที่ ENC เซลล์ใหม่ ให้มีขอบเขตหรือระวางตามใบสั่งงานและกาหนดชื่อเซลล์แผนที่
ย่านมาตราส่วนการใช้งาน หมายเลขประจาเซลล์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IHO S-57 และกาหนดมูลฐานแผนที่
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นฉบับแผนที่เดินเรือด้วยโปรแกรม 7Cs ENC Designer
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติในการการสร้างแผนที่ ENC เซลล์ใหม่ (Create New Cell)
การสร้างไฟล์แผนที่ ENC นั้นจะถูกกาหนดมาตรฐานในการสร้างเซลล์แผนที่โดยมีข้อกาหนดอ้างอิงให้
เป็นไปตามมาตรฐาน IHO S-57 ในส่วนของข้อกาหนดมาตรฐานผลิตภันฑ์ IHO S-57 ENC Product
Specification (S-57 Appendix B1) ซึ่งจะได้อธิบายถึงองค์ประกอบและโครงสร้างข้อมูลของแผนที่ ENC ไว้
ให้ผู้สร้างแผนที่ใช้อ้างอิงและสร้างแผนที่ ENC ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ด้วยโปรแกรม
7Cs ENC Designer
ในการใช้งานโปรแกรม 7Cs ENC Designer หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วในการใช้งานครั้งแรกผู้ใช้ต้อง
กาหนดค่าต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานก่อนดังนี้
เปิดโปรแกรม ENC Designer
หรือ

(หรือตาม Version ที่ติดตั้ง)

๒๑

ในการเข้าใช้งานโปรแกรมครัง้ แรกให้ตั้งค่าต่างๆ ในหน้าต่าง Option ดังนี้
ใช้คาสั่ง Options > options…

 Screen Dimension (mm) : ขนาดของจอแสดงผลที่ใช้ เช่น ขนาด ๒๑ นิ้วแบบ LCD
 Identifier Codes
- User Code : 0 (default)
- Agency Code : TH 500
 Pick Radius : ผู้ใช้งานปรับตั้งค่าได้ตามเหมาะสม
 Position Format : D.dd
D M.mm ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
D M S.ss
 Position Accuracy : High (should be)
Medium
ตามผู้ใช้งานต้องการ
Low

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย คลิก OK จากนั้นดาเนินการสร้างแผนที่ ENC ตามขั้นตอนต่อไป

๒๒

๒.๑ การกาหนโโฟลเโอร์ััโเกบบข้อมูลและตั้งชื่อไฟล์
แผนที่ ENC นั้นจะต้องสร้างให้เป็นไปตามกฎและข้อกาหนดตาม มาตรฐานผลิตภันฑ์ IHO S-57
ENC Product Specification (S-57 Appendix B1) และข้อกาหนดหัวข้อย่อย Annex A – Use of the
object Catalogue for ENC ซึ่งในส่วนของการตั้งชื่อไฟล์จะเป็นไปตามข้อกาหนดดังนี้
เซลล์แผนที่ ENC จะมีชื่อไฟล์ข้อมูลประกอบไปด้วยตัวเลขผสมตัวอักขระ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่และตัวเลขอราบิก) จานวน ๘ ตัว และนามสกุลซึ่งแสดงถึงลาดับในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ENC จานวน
๓ ตัว กล่าวคือ เซลล์แผนที่ ENC จะประกอบไปด้วยรูปแบบ CCPXXXXX.EEE
CC หมายถึง รหัสผู้ผลิต (Producer Code) เช่น กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ประเทศไทย ใช้
TH เป็นต้น (อ้างอิงตามมาตรฐาน IHO S-62 List of Data Producer Codes)
P หมายถึง จุดประสงค์การเดินเรือ (Navigational Purpose) ย่านมาตราส่วนการใช้งานตาม
มาตรฐานมี ๖ จุดประสงค์การเดินเรือ ดังนี้
1 หมายถึง Overview (แผนที่ทะเลลึก)
2 หมายถึง General (แผนที่ทั่วไป)
3 หมายถึง Coastal (แผนที่ชายฝั่ง)
4 หมายถึง Approach (แผนที่ใกล้ฝั่ง)
5 หมายถึง Harbour (แผนทีท่ ่าเรือ)
6 หมายถึง Berthing (แผนทีเ่ ทียบเรือ)
XXXXX หมายถึง เลขหรือรหัสอักขระเฉพาะของแผนที่เซลล์อ้างอิงนั้นๆ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่และตัวเลขอราบิก) เช่น 000045 หมายถึง อ้างอิงตามแผนที่เดินเรือกระดาษหมายเลข 045
EEE หมายถึง ลาดับการปรับปรุงข้อมูลของแผนที่ ENC ซึ่งแผนที่เซลล์ใหม่ที่สร้างขึ้นครั้งแรกจะ
มีนามสกุลเป็น .000 นั่นหมายถึงเป็นแผนที่แบบ Base Cell หากมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงข้อมูลใดๆ ภายใน
แผนที่เกิดขึ้นการปรับปรุงนั้นก็จะนับต่อเนื่องไปตามลาดับคือ .001 .002 .003 ... ไฟล์นามสกุลเหล่านี้ก็จะเป็น
ไฟล์ปรับปรุงแผนที่ (Update Cell)
ตัวอย่างการกาหนดชื่อของแผนที่ ENC
- ชื่อเซลล์แผนที่ TH50115A.000 หมายถึง แผนที่ ENC สร้างใหม่เป็น Base Cell สร้างโดย
อศ. ไทย ย่านมาตราส่วนการใช้งานแบบ Harbour (แผนที่ท่าเรือ) มีหมายเลขรหัสเฉพาะคือ 0115A (อ้างอิง
จากแผนที่เดินเรือกระดาษหมายเลข 115A)
- ชื่อเซลล์แผนที่ TH50115A.001 หมายถึง ไฟล์ปรับปรุงแผนที่ ENC ครั้งที่ ๑ Update Cell
สร้างโดย อศ. ไทย ย่านมาตราส่วนการใช้งานแบบ Harbour (แผนที่ท่าเรือ) มีหมายเลขรหัสเฉพาะคือ 0115A
(อ้างอิงจากแผนที่เดินเรือกระดาษหมายเลข 115A)
- ชื่อเซลล์แผนที่ GB100009.000 หมายถึง แผนที่ ENC สร้างใหม่เป็น Base Cell สร้างโดย
สานักงานอุทกศาสตร์สหราชอาณาจักร (United Kingdom Hydrographic Office, UKHO) ย่านมาตราส่วน
การใช้งานแบบ Overview (แผนที่ทะเลลึก) มีหมายเลขรหัสเฉพาะคือ 00009 เป็นต้น
๒๓

กาหนดโฟลเดอร์และตั้งชื่อไฟล์แผนที่ให้กับแผนที่ ENC เซลล์ใหม่ ดังนี้
๒.๑.๑ เปิดโปรแกรม ENC Designer
หรือ

(หรือตาม Version ที่ติดตั้ง)

๒.๑.๒ สร้างแผนที่ ENC เซลล์ใหม่ได้โดยใช้คาสั่ง File > New Cell ที่หน้าต่าง ENC
Designer คลิกทางานที่แถบ General Settings

๒๔

หัวข้อ DSPM – comment : ตามผู้ใช้กาหนด
(เช่น ชื่อแผนที่ตามแผนที่เดินเรือกระดาษเป็นภาษาอังกฤษ)
หัวข้อ Location : Directory : กาหนดโฟลเดอร์สาหรับ
บันทึกไฟล์ข้อมูลแผนที่ ENC
หัวข้อ Product : ตามค่าตั้งต้นของโปรแกรม

๒.๒ การกาหนโรหัสหน่วยงานของประเทศผู้สร้างแผนที่ ENC (Agency Code)
เป็นการกาหนดรหัสหน่วยงานของประเทศผู้สร้างแผนที่ ENC โดยแต่ละหน่วยงานจะถูกกาหนด
รหัสอัอักขระ รวมทั้งรหัสหมายเลขประจาตัวของแต่ละหน่วยงานผู้สร้างแผนที่ ENC ที่แตกต่างกันและสามารถ
ใช้ในการอ้างอิงได้อย่างถูกต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน IHO S-62 List of Data Producer Codes

๒๕

สาหรับ อศ. ไทยนั้น ถูกกาหนดรหัสต่างๆ ไว้ในมาตรฐาน IHO S-62 List of Data Producer
Codes (IHO S-62 version 13 May 2017) ดังนี้

ดังนั้นให้กาหนดรหัสหน่วยงานของประเทศผู้สร้างแผนที่ ENC ที่สร้างโดย อศ. ไทย ด้วยโปรแกรม 7Cs
ENC Designer ดังนี้
หัวข้อ Dataset Name
- Producing Agency : เลือกหน่วยงานผู้สร้างแผนที่ ENC
(Hydrographic Department,Thailand)
- Token : ถูกกาหนดโดยอัตโนมัติตาม Producing Agency
(TH)
- Code : ถูกกาหนดโดยอัตโนมัติตาม Producing Agency
(500)
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๒.๓ การกาหนโย่านมาตราส่วนการใช้งาน (Usage band)
ต้องกาหนดให้เป็นไปตามกฎและข้อกาหนดตาม มาตรฐานผลิตภันฑ์ IHO S-57 ENC Product
Specification (S-57 Appendix B1) รายละเอียด ดังนี้
๒.๓.๑ ย่านมาตราส่วนการใช้งาน (Usage Bands)
ข้อ มู ล ในแผนที่ เ ดิ น เรื อ ที่ ถู ก น ามาประกอบระวางส าหรั บ การใช้ ง านหลากหลาย
วัตถุประสงค์ และหลายมาตราส่วน ซึ่งกาหนดมาจากความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งานแผนที่ ธรรมชาติ
ของพื้นที่ที่แผนที่นั้นครอบคลุมอยู่ และข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มี
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ต่างๆ แผนที่จะถูกกาหนดให้อยู่ในจุดประสงค์การเดินเรือหรือ
ย่านมาตราส่วนการใช้งานหนึ่งที่แตกต่างกัน (Navigational Purpose หรือ Usage Band)
การท างานของระบบแสดงผลแผนที่เ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื่อการ
เดินเรือหรือ ECDIS ในการแสดงผลของวัตถุต่างๆ จะขึ้นอยู่กับย่านมาตราสส่วนการใช้งานเฉพาะที่ข้อมูลนั้น
ถูกนามาประกอบระวาง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ ENC ย่านมาตราส่วนการใช้งานเพื่อ
การเทียบเรือ (Berthing Usage Band) หรือ แสดงสิ่งอานวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือ จะมีความจาเป็นที่
จะนามาแสดงบนหน้าจอก็ต่อเมือ่ เรือได้เข้าสูพ่ ื้นที่ท่าเรือ และไม่ควรจะถูกแสดงอยู่บนแผนที่ย่านการใช้งานอื่น
เช่น ย่านมาตราส่วนการใช้งานเข้าสู่ท่าเรือ เป็นต้น
เมื่อนาแผนที่ ENC มาใช้ท ดแทนแผนที่เดินเรือกระดาษแนวคิดแบบดั้งเดิมเกี่ ยวกั บ
มาตราส่วนแผนที่ (Chart Scale) ได้เปลี่ยนไป กล่าวคือมาตราส่วนแผนที่ซึ่งปรากฏบนจอภาพ ECDIS ขึ้นอยู่
กับความต้องการของผู้ใช้ตามความประสงค์ในสถานการณ์เดินเรือขณะนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อเรือเดินทางจาก
ทะเลเปิดเข้าสู่ท่าเรือสถานการณ์เดินเรือจะเปลี่ยนไปตามลาดับจากทั่วไป (Overview) ซึ่งมีรายละเอียดน้อย
ที่สุดไปเป็นทะเลลึก (General) ชายฝั่ง (Coastal) ใกล้ฝั่ง (Approach) และท่าเรือ (Harbor) ที่มีรายละเอียด
มากที่สุดซึ่งเรือใช้ในการเข้าจอดเทียบท่าหรือทอดสมอในช่วงท้ายสุดของการเดินทาง
มาตรฐาน IHO S – 57 กาหนดว่าแผนที่ ENC เซลล์ใด ๆ ต้องได้รับการกาหนด Band
หรือย่านของมาตราส่วนจานวน ๖ ประเภท ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะนามาใช้ในการเดินเรือ โดยขึ้นอยู่
กับมาตราส่วนของแหล่งข้อมูลที่นามาใช้ประกอบระวาง ทั้ งนี้ผู้ส ร้างแผนที่เป็นผู้รับผิดชอบในการกาหนด
วัตถุประสงค์หรือ Band ให้กับแผนที่ ENC การกาหนดนี้ช่วยให้ผู้ใช้ได้ทราบวัตถุประสงค์สาหรับการใช้งาน
แผนที่ ENC เซลล์ดังกล่าว
มาตรฐาน IHO S – 57 มิได้กาหนดย่านมาตราส่วนเฉพาะให้กับ Band ของแผนที่
ENC อีกทั้งมิได้กาหนดมาตราส่วนต่าสุดหรือสูงสุดให้ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ทาให้ผู้ประกอบระวางแผนที่
มีอิสระในการปรับแต่งมาตราส่วนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ใช้แผนที่ ENC ในสถานการณ์เดินเรือชนิดใด
อย่างไรก็ตามมีข้อแนะนาว่ามาตราส่วนควรเป็นไปตามมาตรฐานของวงระยะบนจอเรดาร์
ECDIS ส่วนใหญ่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงภาพบนจอภาพได้ตาม Band ที่ต้องการ
แต่อาจไม่ ส อดคล้อ งกั บ วัตถุ ป ระสงค์ ของการเดิน เรือ ขณะนั้น ซึ่ง ต้ องเป็นไปตามความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า ง
มาตราส่วนและวัตถุประสงค์แผนที่ที่กาหนดไว้สาหรับสถานการณ์เดินเรือ ในกระบวนการออกแบบและสร้าง
ENC แต่ละเซลล์จะได้รับการกาหนดย่านของมาตราส่วนเอาไว้ให้ ตัวอย่างเช่นแผนที่ ENC สาหรับการเดินเรือ
ใกล้ ฝั่ง (Approach) ได้รับ การก าหนดให้เ ป็ น Band 4 และสามารถแสดงผลบนจอ ECDIS ได้ใ น
ย่านมาตราส่วนระหว่าง ๑ : ๒๒,๐๐๐ ถึง ๑ : ๔๕,๐๐๐ ซึ่งสมนัยกับพิสัยของเรดาร์ระหว่าง ๑.๕ ถึง ๓ ไมล์ทะเล พิกัดของ
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ตาบลที่ในเซลล์คานวณจากจุดศูนย์กลาง (ตามมาตรฐานการพล็อตที่กาหนดให้ตาบลที่ของเรืออยู่ตรงกลางจอ
เรดาร์)
๒.๓.๒ แผนที่ ENC ัาแนกเป็น ๖ ย่านมาตราส่วนการใช้งานโังนี้
- Overview (แผนที่ทะเลลึก)
- General (แผนที่ทั่วไป)
- Coastal (แผนที่ชายฝั่ง)
- Approach (แผนที่ใกล้ฝงั่ )
- Harbour (แผนที่ท่าเรือ)
- Berthing (แผนที่เทียบเรือ)
๒.๓.๒.๑ Overview (แผนที่ทะเลลึก) ย่านมาตราส่วนการใช้งานทะเลลึก ใช้เพื่อการ
วางแผนเส้นทางเดินเรือ และการเดินเรือ ข้ามมหาสมุ ท ร ถ้าเป็นแผนที่ เดินเรือ กระดาษ จะมีม าตราส่วน
๑: ๑,๔๙๙,๙๙๙ หรือเล็กกว่า
๒.๓.๒.๒ General (แผนที่ทั่ วไป) ย่ านมาตราส่ วนการใช้ ง านทั่ วไปใช้ส าหรั บ
วัตถุประสงค์ในการเดินเรือจากมหาสมุทร เข้าสู่ฝั่ง และประกอบการวางแผนเส้นทางเดินเรือ ถ้าเป็นแผนที่
เดินเรือกระดาษ จะมีมาตราส่วนตั้งแต่ ๑: ๓๕๐,๐๐๐ ถึง ๑: ๑,๔๙๙,๙๙๙
๒.๓.๒.๓ Coastal (แผนที่ ช ายฝั่ ง) ย่ า นมาตราส่ ว นการใช้ ง านชายฝั่ ง ส าหรั บ
การเดินเรือใกล้ฝั่งตามแนวขอบฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินเรือสู่ฝั่งหรือออกจากฝั่ง ถ้าเป็นแผนที่เดินเรือกระดาษ
จะมีมาตราส่วนตั้งแต่ ๑: ๙๐,๐๐๐ ถึง ๑: ๑,๓๔๙,๙๙๙
๒.๓.๒.๔ Approaches (แผนที่ ใ กล้ ฝั่ ง ) ย่ า นมาตราส่ ว นการใช้ ง านใกล้ ฝั่ ง
ใช้ป ระกอบการเดินเรือ ใกล้ฝั่ง เพื่ อเข้าสู่ท่าเรือ หรือ ช่องทางเดินเรือหลัก หรือ น่านน้าที่ซับซ้อน หรือมี
การจราจรทางน้าที่ ห นาแน่น ถ้ าเป็น แผนที่ เ ดินเรื อ (กระดาษ) จะมี ม าตราส่ว นตั้ง แต่ ๑: ๒๒,๐๐๐ ถึ ง
๑: ๑,๘๙,๙๙๙
๒.๓.๒.๕ Harbour (แผนที่ท่าเรือ) ย่านมาตราส่วนการใช้งานท่าเรือเป็นแผนที่ที่ใช้ใน
การเดินเรือภายในท่าเรือ อ่าว แม่น้า และคลอง หรือสาหรับการทิ้งสมอ ถ้าเป็นแผนที่เดินเรือ กระดาษ จะมี
มาตราส่วนตั้งแต่ ๑: ๔,๐๐๐ ถึง ๑: ๒๑,๙๙๙
๒.๓.๒.๖ Berthing (แผนที่เทียบเรือ) ย่านมาตราส่วนการใช้งานเพื่อการเที ยบเรือ
จะประกอบด้วยรายละเอียดของเครื่องช่วยในการเทียบเรือ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ที่อยู่ ในท่าเรือ
ถ้าเป็นแผนที่เดินเรือกระดาษ จะมีมาตราส่วนใหญ่กว่า ๑: ๔,๐๐๐
๒.๓.๓ เซลล์ (CELL)
เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการประมวลผลข้อมูลแผนที่ ENC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนต่างๆ
ที่ครอบคลุมภูมิศาสตร์ของโลกจะถูก แบ่ง เป็น ส่วนๆ ที่ เรียกว่า เซลล์ แต่ละเซลล์นั้นจะต้องมี ข้อมูล ในเชิง
กายภาพของผิวโลกเป็นส่วนๆ ตามขอบเขตของเซลล์ โดยแต่ละเซลล์นี้จะมีชื่อเรียกที่เป็นหนึ่งเดียว ที่รู้จักใน
ชื่อของไฟล์ของชุดข้อมูล (Dataset File) ขอบเขตทางกายภาพของเซลล์ที่ถูกกาหนดโดยผู้ผลิตแผนที่ ENC ก็
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เพื่อให้เ กิดความมั่นใจว่าขนาดของข้อมูล จะมี ขนาดไม่ เกินกว่า ๕ เมกะไบต์ และเซลล์ควรจะมีรูป ร่างเป็น
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
อ้างอิงจาก : S-57 Appendix B ENC Product Specification
ย่านมาตราส่วนการใช้งานแผนที่ ENC ที่กาหนด เพื่อความต่อเนื่องและเป็นเนื้อเดียวกันของแผนที่ ENC
(Recommendations for ENC consistency)
(future IHB Circular Letter No. xx) - Draft Version 4. 0 - March 2004
ย่านการ
มาตราส่วนของย่าน
วงระยะที่
มาตราส่วน
ใช้งาน
การใช้งาน
เทียบเท่ากัน
๓,๐๐๐,๐๐๐ และเล็กกว่า ๒๐๐ ไมล์ทะเล
๑. Overview เล็กกว่า ๑: ๑,๔๙๙,๙๙๙
๑,๕๐๐,๐๐๐
๙๖ ไมล์ทะเล
๒. General

๗๐๐,๐๐๐
๑: ๓๕๐,๐๐๐ - ๑: ๑,๔๙๙,๙๙๙ ๓๕๐,๐๐๐

๔๘ ไมล์ทะเล
๒๔ ไมล์ทะเล

๓. Coastal

๑๘๐,๐๐๐
๑: ๙๐,๐๐๐ - ๑: ๓๔๙,๙๙๙ ๙๐,๐๐๐

๑๒ ไมล์ทะเล
๖ ไมล์ทะเล

๔. Approach ๑: ๒๒,๐๐๐ - ๑: ๘๙,๙๙๙

๔๕,๐๐๐
๒๒,๐๐๐

๓ ไมล์ทะเล
๑.๕ ไมล์ทะเล
๐.๗๕ ไมล์ทะเล
๐.๕ ไมล์ทะเล
๐.๒๕ ไมล์ทะเล
น้อยกว่า ๐.๒๕ ไมล์
ทะเล

๕. Harbour

๑: ๔,๐๐๐ - ๑: ๒๑,๙๙๙

๑๒,๐๐๐
๘,๐๐๐
๔,๐๐๐

๖. Berthing

ใหญ่กว่า ๑: ๔,๐๐๐

๓,๙๙๙ และใหญ่กว่า

ในรูปข้างบน แสดงให้เ ห็นแนวความคิดของการใช้ แผนที่ ENC ในการเดินเรือโดยการเลือก
ออกมาจากรายการบัญชีแผนที่ โดยจาลองสถานการณ์ว่าเรือเดินทางจากทะเลเปิดเข้าสู่ท่าเรือ ในการนี้จะต้อง
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เลือกใช้แผนที่ ENC หลาย Band ซึ่งมีมาตราส่วนลดหลั่นกันไปตามลาดับมาตราส่วน ไล่จากมาตราส่วนเล็กไป
ยังมาตราส่วนใหญ่ คือ A ยัง B, C, D และ F ถึง G ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนไล่ไปตามลาดับดังในรูป
ดัง นั้น ให้ก าหนดรหัส หน่วยงานของประเทศผู้ส ร้างแผนที่ ENC ที่ ส ร้างโดย อศ. ไทย ด้ว ย
โปรแกรม 7Cs ENC Designer ดังนี้
หัวข้อ Usage ให้เลือกย่านการใช้งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
มาตราส่วนแผนที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้
1 - Overview
2 - General
3 - Coastal
4 - Approach
5 - Harbour
6 - Berthing

กาหนดมาตราส่วนการใช้งานของแผนที่ ENC ที่สร้างโดย อศ. ไทยให้สอดคล้องกับย่านการใช้
งานที่กาหนด ด้วยโปรแกรม 7CS ENC Designer ดังนี้
คลิกที่แถบ Meta Data แล้วพิมพ์ค่ามาตราส่วนลงในหัวข้อ Compilation Scale
Overview
General
Coastal
Approach
Harbour

Berthing
๓๐

3,000,000 และเล็กกว่า
1,500,000
700,000
350,000
180,000
90,000
45,000
22,000
12,000
8,000
4,000
3,999 และใหญ่กว่า

๒.๔ การกาหนโหมายเลขเซลล์แผนที่ ENC (Cell Code)
ต้องกาหนดให้เป็นไปตามกฎและข้อกาหนดตาม มาตรฐานผลิตภันฑ์ IHO S-57 ENC Product
Specification (S-57 Appendix B1) โดยหมายเลขเซลล์แผนที่ ENC จะประกอบไปด้วยตัวเลขและหรือ
รหัสอักขระเฉพาะของแผนที่เซลล์อ้างอิงนั้นๆ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอราบิ ก) ทั้งหมด ๕ ตัว
“XXXXX” เช่น 000045 หมายถึง อ้างอิงตามแผนที่เดินเรือกระดาษหมายเลข 045 เป็นต้น
ดังนั้นให้กาหนดหมายเลขเซลล์แผนที่ ENC (Cell Code) ที่สร้างโดย อศ. ไทย ด้วยโปรแกรม
7Cs ENC Designer ดังนี้
หัวข้อ Cell Code (๕ ตัวอักขระ) ให้กาหนดหมายเลขเซลล์
แผนทีE่ NC จานวน ๕ ตัวให้เหมาะสมสอดคล้องและสือ่
ความหมายถึงหมายเลขของแผนที่เดินเรือกระดาษของ
อศ. ไทย (ตามใบสั่งงานที่กาหนด)
เช่น 00045 อ้างอิงตามแผนที่เดินเรือกระดาษหมายเลข 045

๒.๕ การกาหนโมูลฐานทางโิ่ง (Vertical Datum)
ต้องกาหนดมูลฐานทางดิ่งให้ส อดคล้องถูก ต้องตามมูล ฐานทางดิ่งที่ก าหนดสร้างให้กับแผนที่
เดินเรือกระดาษต้นฉบับนั้นๆ (ตรวจสอบข้อมูลได้จากสารบัญแผนที่เดินเรือบรรณาธิการครั้งล่าสุดต้นฉบับ
และใบสั่งงาน) ซึ่งแผนที่เดินเรือที่ผลิตโดย อศ. ไทยจะใช้มูลฐานทางดิ่งสาหรับอ้างอิงความสูงเหนือพื้นเกณฑ์
แผนที่โดยกาหนดใช้เป็น “ความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง” (Mean Sea Level, MSL) และมีหน่วยเป็น
เมตร

ดังนั้นให้กาหนดมูลฐานทางดิง่ (Vertical Datum) ให้กับแผนที่ ENC ที่สร้างโดย อศ. ไทย ด้วย
โปรแกรม 7Cs ENC Designer ดังนี้
๓๑

คลิกที่แถบ Meta Data แล้วเลือกกาหนดมูลฐานทางดิ่ง ในหัวข้อ Vertical Datum กาหนดให้
เป็น “3 – Mean sea level”

๒.๖ การกาหนโมูลฐานเพื่อหักน้า (Sounding Datum)
ต้องก าหนดมูลฐานเพื่อ หักน้าให้สอดคล้องถูก ต้องตามมูล ฐานเพื่อหัก น้าที่ก าหนดสร้างให้กั บ
แผนที่เดินเรือกระดาษต้นฉบับ นั้นๆ (ตรวจสอบข้อมูลได้จากสารบัญแผนที่เ ดินเรือบรรณาธิการครั้งล่าสุด
ต้นฉบับและใบสั่งงาน) ซึ่งแผนที่เดินเรือทีผ่ ลิตโดย อศ. ไทยจะใช้มูลฐานเพื่อหักน้าสาหรับอ้างอิงความลึกน้าใน
แผนที่โดยกาหนดใช้เป็น “หักลงหาระดับน้าลงต่าที่สุด” (Reduced to Lowest Low Water, LLW)

ดังนั้นให้กาหนดมูลฐานเพื่อหักน้า (Sounding Datum) ให้กับแผนที่ ENC ที่สร้างโดย อศ. ไทย ด้วยโปรแกรม
7Cs ENC Designer ดังนี้
คลิกที่แถบ Meta Data แล้วเลือกกาหนดมูลฐานทางดิ่ง ในหัวข้อ Sounding Datum
๓๒

กาหนดให้เป็น “4 – Lowest low water”

๒.๗ การกาหนโขอบเขตแผนที่ ENC (Cell Boundary)
ตามมาตรฐานในข้อกาหนดตาม มาตรฐานผลิตภันฑ์ IHO S-57 ENC Product Specification
(S-57 Appendix B1) ได้กล่าวไว้ว่า
เซลล์แผนที่ ENC (Cell) การก าหนดเซลล์ของขอบเขตของแผนที่ ENC เพื่อที่ จ ะอานวย
ความสะดวกให้ก ระบวนการประมวลผลข้อมู ลแผนที่ ENC สามารถกระท าได้อย่าง มี ป ระสิท ธิภาพ ใน
ข้อกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์จึงได้กาหนดโครงสร้างและรูปแบบข้อมูลของเซลล์แผนที่ ENC ไว้ดังนี้
- ขนาดของเซลล์ไม่เกินกว่า ๕ เมกะไบต์
- รูปร่างของเซลล์เป็นรูปเหลี่ยมมุมฉาก
- พื้นที่ภายในเซลล์ประกอบด้วย ข้อมูลที่ต้องบ่งบอกเนื้อข้อมูลที่มีอยู่ภายในขอบเขต ประเภท
ของวัตถุ เช่น META object M_COVR ที่ ก าหนดให้ CATCOV=1 หรือหมายความว่ามี ข้อมู ล และ
CATCOV = 2 หมายความว่าในบริเวณที่กาหนดไม่มีข้อมูลที่จะนามาใช้แผนที่

๓๓

M_COVR
CATCOV = 2 (ไม่มีข้อมูล)

M_COVR
CATCOV = 1 (มีข้อมูล)

ขอบเขตของแต่ละเซลล์ในย่านการใช้งานต่างกันอาจจะเหลื่อมทับกันได้ แต่ข้อมูลในแต่ละเซลล์
ที่มีย่านการใช้งานเดียวกันนั้นจะต้องไม่เหลื่อมทับกัน ดังนั้นในขอบเขตของแผนที่ ENC ที่เหลื่อมทับกันจะมี
เพียงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นที่ถูกเลือกให้มีข้อมูลอยู่ ขณะที่ภายในขอบเขตของข้อมูลอื่นๆ ที่เหลื่อมทับอยู่นั้น
จะต้องไม่ มีข้อมู ลของแต่ล ะเซลล์นั้นๆ มาบรรจุในพื้นที่ ดังกล่าว และจะก าหนดให้เ ป็น META object
M_COVR ที่มีค่า CATCOV = 2 ในบริเวณนั้น

All of Cell 2
CATCOV = 1

Cell 1
CATCOV = 1

Overlap area:
Cell 1
CATCOV = 2 (contains no
data)

ดังนั้นในการกาหนดขอบเขตแผนที่ ENC (ENC Boundary) ก่อนที่จะตัดส่วนที่เหลื่อมทับของ
ข้อมูลหรือส่วนที่ไม่มีข้อมูลแผนที่ด้วยการกาหนดประเภทของการครอบคลุมด้วยข้อมูล CATCOV นั้น ผู้สร้าง
แผนที่จะต้องกาหนดขอบเขตเซลล์แผนที่ ENC ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้ได้ขนาดตามค่าพิกัดที่กาหนดไว้
(ตรวจสอบให้ถูก ต้องตามใบสั่งงาน) โดยสามารถก าหนดขอบเขตแผนที่ ENC ด้วยโปรแกรม 7Cs ENC
Designer ได้ดังนี้

๓๔

คลิกที่แถบ Meta Data แล้วเลือกกาหนดขอบเขตแผนที่ ENC ในหัวข้อ Boundaries
โดยพิมพ์กาหนดค่าพิกัดขอบเขตทั้ง ๔ ด้านของแผนที่ให้ถูกต้องตามใบสั่งงานที่กาหนด
รูปแบบในการพิมพ์กาหนดค่าพิกัด สามารถพิมพ์ได้ตามรูปแบบ ดังนี้
- D.dd N/S/E/W
- D M.mm N/S/E/W
- D M S.ss N/S/E/W

๒.๘ การกาหนโบรรณาธิกรแผนที่ ENC (Edition Number)
ตามมาตรฐานในข้อกาหนดตามมาตรฐานผลิตภันฑ์ IHO S-57 ENC Product Specification
(S-57 Appendix B1) กาหนดให้ชุดข้อมูลแผนที่ ENC แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
- New data set สาหรับแผนที่ ENC ที่จัดทาขึ้นครอบคลุมบริเวณที่ยังไม่เคยมีการสร้าง
แผนที่ ENCที่มีย่านการใช้งานเดียวกันมาก่อน
- Update การเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศในชุดแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะต้องนาไปปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้แผนที่ ENC ทันสมัย
- Re-issue รวมชุดแลกเปลี่ยนข้อมูลของแผนที่ ENC และชุดข้อมูลแก้ไขปรับปรุงก่อนหน้า
แล้วรวมเข้าด้วยกันเป็นชุดแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ ซึ่งชุดแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ที่ได้ไม่มีความแตกต่างจากแผนที่
ENC ในเวอร์ชั่นก่อนหน้า
- New Edition เป็น re-issue ของชุดแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวมการเปลี่ยนแปลงที่ยังมิได้มี
การออกเป็นไฟล์ปรับปรุงสาหรับในเวอร์ชั่นก่อนหน้า

๓๕

การสร้างแผนที่ ENC เซลล์ใหม่จะเป็นการสร้างชุดข้อมูลที่เป็น New data Set ดังนั้น การ
กาหนดบรรณาธิกรแผนที่ ENC ในโปรแกรม 7Cs ENC Designer สามารถดาเนินการได้ดังนี้
คลิก ที่แ ถบ Version & Units แล้วเลือกกาหนดบรรณาธิก รแผนที่ ENC ให้ส อดคล้องกั บ
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย (ตรวจสอบจากใบสั่งงาน)
สาหรับแผนที่ ENC เซลล์ใหม่ โปรแกรมจะกาหนดให้เป็นค่าตั้งต้นให้โดยอัตโนมัติ ดังนี้
- หัวข้อ Edition = 1
- หัวข้อ Update Number = 0 (ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ สร้างเป็น Base Cell)
- หัวข้อ Update Application Date = วันที่สร้างไฟล์แผนที่ ENC ตามรูปแบบ
“ปปปปดดวว” (YYYYMMDD)
- หัวข้อ Issue Date = วันที่สร้างไฟล์แผนที่ ENC ตามรูปแบบ “ปปปปดดวว”
(YYYYMMDD)
- หัวข้อ DSID – Comment ให้ลบข้อความที่โปรแกรมกาหนดให้โดยอัตโนมัติออก (ไม่ต้อง
ใส่ข้อความใดๆ)

ดาเนินการตรวจสอบการกาหนดค่าต่างๆ ให้ถูกต้อง จากนั้น คลิก OK

๓๖

หลังจากดาเนินการกาหนดค่าต่างๆ ตามขั้นตอนการสร้างแผนที่ ENC เซลล์ใหม่ (Create New
Cell) เป็นที่เรียบร้อยจะได้แผนที่ ENC เซลล์ใหม่ที่กาหนด
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างเฉพาะขอบเขตของเซลล์และวัตถุรูป ลักษณ์เพื่อการอรรถาธิบาย
Meta Object M_COVR (coverage of data) มีคุณลักษณะเฉพาะ CATCOV=1 (cell is covered by
data) เท่านั้น (เป็นการสร้างให้โดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าตามขั้นตอนข้างต้น)
แสดงผลแผนที่แบบ ECDIS mode

การแสดงผลแผนที่แบบ Geometry Mode

๓๗

การแสดงผลแผนที่ในแบบ Combine Mode (ECDIS + Geometry Mode)

๓๘

ขั้นตอนที่ ๓
การคัดลอกข้อมูลลงในแผนที่ ENC เซลล์ใหม่
(Duplicated Data)

๓๙

การคัดลอกข้อมูลลงในแผนที่ ENC เซลล์ใหม่ (Duplicated Data)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อนาข้อมูล Vector ที่ได้จากการแปลงไฟล์ NTX ด้วยโปรแกรม NTX Converter นามาคัดลอก
ข้อมูลลงในแผนที่ ENC เซลล์ใหม่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างวัตถุรูปลักษณ์ต่างๆ ให้เป็นแผนที่ ENC ที่มีวัตถุ
รูปลักษณ์ครบถ้วนมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IHO S-57 ต่อไป
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติในการคัดลอกข้อมูลลงในแผนที่ ENC เซลล์ใหม่ ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ การคัดลอกข้อมูล Vector ที่ได้จากโปรแกรม NTX Converter
คัดลอกข้อมูล Vector ที่ได้จากการแปลงข้อมูลด้วยโปรแกรม NTX Converter ลงในแผนที่
ENC เซลล์ใหม่ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ ๒ ซึ่งแผนที่ ENC เซลล์ใหม่ที่สร้างขึ้นจะมีข้อมูล Vector เฉพาะขอบเขต
แผนที่ ดัง นั้นข้อ มู ล Vector หลัก ในการสร้างวัตถุรูป ลัก ษณ์ต่างๆ ที่ จ าเป็นที่ ได้จ ากการแปลงข้อมู ล จึง
จาเป็นต้องคัดลอกนามาใช้เพื่อสร้างแผนที่ ENC ให้มีความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป ดังนี้
๒.๑.๑ เมื่อสร้างแผนที่แผนที่ ENC เซลล์ใหม่เรียบร้อยจะได้ข้อมูล Vector ที่เป็นขอบเขตแผนที่
และวัตถุรูปลักษณ์ M_COVR ดังรูป

๒.๑.๒ เปิดไฟล์ ENC (*.7CB) ที่ได้จากการแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรม NTX Converter โดยใช้
คาสั่ง File > Add Cells (*.7CB) เลือก directory ที่บันทึกไฟล์ ENC ที่ได้ดาเนินการแปลงไฟล์ไว้

๔๐

๒.๑.๓ ในตอนนี้จะมีไฟล์แผนที่ ENC ๒ เซลล์ ถูกเปิดใช้งานอยู่ โดยสามารถตรวจสอบได้จาก
หน้าต่างแสดงรายการเซลล์แผนที่ ตามตัวอย่างประกอบไปด้วยเซลล์แผนที่
- ไฟล์ Test.7CB : เป็นข้อมูลที่ได้จากการแปลงไฟล์ข้อมูลแผนที่ (NTX converter)
- TH5XXXXX: มีเพียงขอบเขตแผนที่เซลล์ใหม่และ M_COVR

๒.๑.๔ คั ด ลอก Geometry ข้ อ มู ล แผนที่ จ ากเซลล์ ที่ มี ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการแปลง (NTX
converter) มายัง แผนที่เซลล์ใหม่ที่สร้างขึ้น ตัวอย่างจะคัดลอก Geometry จากเซลล์ Test.7CB มายังเซลล์
TH5XXXXX.7CB ดังนี้
๒.๑.๔.๑ เปิดใช้งานเครื่องมือ Geometry Manager

๔๑

๒.๑.๔.๒ จากนั้นคลิกที่แถบ Filter ในหัวข้อ Active Filters ให้คลิกทาเครื่องหมายถูก
(Check box) หน้าหัวข้อ Cells
๒.๑.๔.๓ ที่หน้าต่างของ Cells ให้เลือกเซลล์ที่ต้องการจะคัดลอกข้อมูล (ในที่นี้คือเซลล์
ชื่อ Test) เซลล์ที่ถูกเลือกจะถูกเน้นด้วยแถบสี ดังรูป
หมายเหตุ การตั้งค่า Filter เพื่อให้เลือกทางาน หรือ ไม่ทางาน กับข้อมูลตามที่ผู้ใช้งาน
กาหนด ในที่นี้เป็นการตัง้ ค่าให้เลือกทางานเซลล์ทมี่ ีชื่อว่า Test เท่านั้น

๒.๑.๔.๔ กลับมาใช้งานแถบ Browse ให้คลิกทาเครื่องหมายถูก (Check box) หน้าหัวข้อ
Use Filter
๒.๑.๔.๕ คลิกปุ่ม All หรือกาหนดขอบเขตตามต้องการเพื่อให้ทางานตามที่ Filter
ถูกตั้งค่าไว้ให้เลือกทางานเฉพาะกับเซลล์ Test เท่านั้น
ข้อมูล Geometry ที่อยู่ในเซลล์ Test ตามที่ตั้งค่า Filter ไว้ก็จะถูกเลือก (ในที่นี้ข้อมูล
ที่ถูกเลือกจะแสดงเป็นสีแดง ซึ่งทั้งนี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแสดงผลตามค่าสีที่กาหนดได้ โดยใช้คาสั่ง View >
Settings > แถบ Colors แล้วกาหนดค่าสีที่จะแสดงผลได้ตามต้องการ)

๔๒

๒.๑.๔.๖ ก าหนดเซลล์ เ ป้าหมายที่ จ ะถูก นาข้อมู ล ที่ คัดลอกไปวางไว้ ให้ เ ป็นเซลล์
TH5XXXXX (แผนที่ ENC เซลล์ใหม่) โดยคลิกในคอลัมน์ Work ให้เครื่องหมาย
ปรากฏอยู่ท้ายชื่อ
เซลล์ TH5XXXXX ดังรูป

๒.๑.๔.๗ ที่หน้าต่าง Geometry manager ให้เลือก geometry ทั้งหมดที่อยู่ในรายการ
(Ctrl+A) หรือคลิกที่หน้าต่างรายการข้อมูลแล้วคลิกเมาส์ขวาเลือก Select All ข้อมูลที่อยู่ในรายการทั้งหมด
จะถูกเน้นด้วยแถบสีดังรูป

๒.๑.๔.๘ คลิกปุ่ม Duplicate

๔๓

๒.๑.๔.๙ จะปรากฎหน้าต่าง offset ในหัวข้อ Method ให้คลิกเลือก check box
หัวข้อ Distance and bearing เลือกหน่วยของ distance ให้เป็นเมตร “M” หัวข้อ Distance ให้พิมพ์เลข
0 หัวข้อ Bearing (degree) ให้พิม พ์เลข 0 เพื่อให้ข้อมูล ที่คัดลอกถูก นามาวางในเซลล์ใหม่ถูก ต้องตาม
ตาแหน่งตาบลที่เดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

๒.๑.๔.๑๐ ก่อนจะคลิก OK ให้สังเกตหัวข้อ destination cell จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น เ ซ ล ล์
เป้าหมายที่ต้องการนาข้อมูลที่คัดลอกไปวางไว้ ในที่นี้คือเซลล์ TH5xxxxx (เซลล์แผนที่ ENC เซลล์ใหม่ที่สร้าง
ขึ้นไว้)
๒.๑.๔.๑๑ ให้ลบเซลล์ชื่อ Test ออกจากรายการแผนที่ ใช้ popup menu โดยคลิก
เมาส์ขวาที่ชื่อเซลล์ Test เลือก Remove

๒.๑.๔.๑๒ สังเกตว่าที่ชื่อเซลล์ TH5XXXXX จะมีเครื่องหมายดอกจัน * ปรากฏต่อท้าย
ชื่อเซลล์ นั่นแสดงว่าข้อมูลในเซลล์มีการเปลีย่ นแปลงแต่ยังไม่มีการบันทึก ดังนั้นให้บันทึกการเปลีย่ นแปลงที่ได้
ดาเนินการจากขั้นตอนข้างต้น โดยเลือก Save All

๔๔

จากนั้ น เครื่ อ งหมายดอกจั น * ก็ จ ะหายไป และจะแสดงใหม่ อี ก ครั้ ง เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในเซลล์แผนที่ในครั้งต่อไป เป็นการดาเนินการคัดลอกขัอมูล Vector ที่ได้จากโปรแกรม NTX
Conerter ลงบนแผนที่ ENC เซลล์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยพร้อมดาเนินการสร้างเป็นแผนที่ ENC ตามมาตรฐาน
IHO S-57 ได้ต่อไป
๒.๒ เปิดไฟล์ภาพแผนที่แบบ Raster (Geotiff) เป็นภาพพื้นหลัง
เพื่อให้การดาเนินการสร้างวัตถุรูปลักษณ์ของแผนที่ ENC เป็นไปด้วยความถูกต้องตามมาตรฐาน
และมีข้อมูลครบถ้วนตามต้นฉบับแผนที่เดินเรือกระดาษบรรณาธิกรครั้งล่าสุด อีกทั้งเพื่อความสะดวกในการ
สร้างแผนที่ ENC จึงจาเป็นที่จะต้องเปิดไฟล์ภาพแผนที่แบบ Raster ที่ได้ทาการโยงยึดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นามาเปิดซ้อนเป็นภาพพื้นหลังประกอบการสร้าง เพื่อใช้ ในการตรวจสอบความครบถ้วนและอ้างอิงข้อมูลใน
การสร้างแผนที่ ENC ด้วยโปรแกรม 7Cs ENC Designer ดังนี้
๒.๒.๑ นาภาพแผนที่แบบราสเตอร์มาเป็นภาพซ้อนพื้นหลัง (background) โดยใช้คาสั่ง
File >Load Raster Images หรือกดแป้นพิมพ์ Ctrl+R

๒.๒.๒ Browse เลือกไฟล์ภาพแผนที่แบบราสเตอร์ GeoTIFF ที่ได้ทาการโยงยึดไว้เรียบร้อยแล้ว
(ด้วยโปรแกรม 7Cs ENC Referencer)

๔๕

๒.๒.๓ ที่หน้าต่างหัวข้อ Raster Images จะปรากฏรายการชื่อไฟล์ภาพราสเตอร์ที่ถูกเปิด
นามาใช้งาน

หมายเหตุ ภาพราสเตอร์ที่ถูกเปิดเป็นภาพพื้นหลังจะถูกแสดงเมื่อเลือกแสดงผลในโหมด Geometry Mode
เท่านั้น

๔๖

ขั้นตอนที่ ๔
การแก้ไขข้อมูล Vector

๔๗

การแก้ไขข้อมูล Vector
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูล Vector ที่คัดลอกมาจากไฟล์ต้นฉบับที่ได้จากการแปลงข้อมูลด้วยโปรแกรม
NTX Converter เมื่อนามาวางลงในแผนที่ ENC เซลล์ใหม่แล้วจะต้องมีความถูกต้องทางตาบลที่และแก้ไขให้มี
ความเหมาะสมเพื่ อให้เป็นไปตามข้อ กาหนดของการสร้างความสัมพันธ์เ ชิง ภูมิศาสตร์แบบ Chain node
topology ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการสร้างแผนที่ ENC ตามมาตรฐาน IHO S-57 ดังนั้น
ผู้สร้างแผนที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล Vector ให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการและสามารถ
สร้างความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์เพื่อใช้สร้างเป็นข้อมูลแผนที่ ENC ต่อไป
การใช้งานข้อมูลแบบเวกเตอร์นั้นสามารถพูดได้ว่าเป็นไปตามโครงสร้า งข้อมูลที่ถูกนามาใช้ที่เก่าแก่
ที่สุด ข้อมูลแบบเวกเตอร์นั้นค่อนข้างจะเป็นการใช้เทคนิคทางการสร้างแผนที่แบบดั้ งเดิมเลยก็ว่าได้ ถ้าหาก
ลองดูที่แผนผังหรือแผนที่เดินเรือจะเห็นได้ว่าแผนผังหรือแผนที่เหล่านั้นจะถูกสร้างมาจากชุดของเส้นต่าง ๆ ที่
เป็นโครงสร้างจากจุด (nodes) และ เส้นต่างๆ พื้นฐานของการสร้างข้อมูลแบบเวกเตอร์ก็ใกล้เคียงกับการ
สร้างจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาโดยเฉพาะและเส้นที่สร้างขึ้นก็เป็นเส้นใดๆที่ถูกลากขึ้นใช้งานโดยไม่มีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน ซึ่งนี่เป็นชนิดของข้อมูลเวกเตอร์แบบธรรมดาๆซึ่งเรียกว่า non-topological หรือ Spaghetti
data
ความสัมพันธ์ทาง Topology
โครงสร้า งข้อ มู ล ถู ก พั ฒ นามากยิ่ ง ขึ้น ให้มี ค วามสัม พั นธ์ ท าง Topology ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ์ท าง
Topology จะเป็นการกาหนดความสัม พันธ์ซึ่งกั นและกันให้กับ วัตถุเชิงพื้นที่ และสามารถที่จ ะใช้ในการ
ตรวจสอบความเข้ากันอย่างถูกต้องระหว่างวัตถุที่เป็น เส้น จุด และพื้นที่ ได้ หรือใช้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัว
ข้อมูลที่ถูกจัดทาได้
- ความสัมพันธ์ทาง topology สามารถกาหนดได้ถึงระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นได้ของการลดทอนข้อมูล
- ข้อมูลสามารถแสดงผลได้ในระดับการลดทอนข้อมูลที่แตกต่างกัน แต่ยังคงความสัมพันธ์ระว่างวัตถุ
ไว้เช่นเดิม
- จะเป็นการทาให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ฉลาดขึ้นซึ่งนั่นจะทาให้สามารถกาหนดตัวเองใหม่ได้เมื่อถูกใช้ใน
มาตราส่วนที่แตกต่างกัน แต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่ติดต่อกันเอาไว้
ในความแตกต่างระหว่างโครงสร้างข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ทาง Topology และโครงสร้างข้อมูลที่เป็นแบบ
spaghetti ก็คือ โครงสร้างข้อมูลที่เป็นแบบ spaghetti จะไม่มีการร่วมใช้งานซึ่งกันและกันตามความสัมพันธ์
ระว่างวัตถุภายในโครงสร้างข้อมูล
วัตถุรูปลักษณ์ที่มุ่งเน้นให้เป็นฐานข้อมูล
ความซับซ้อนและการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นคือความสัมพัน ธ์ทางภูมิศาสตร์ของโครงสร้างข้อมูล เช่นเดียวกับ
ความสัมพันธ์ทาง topology แต่จะเพิ่มการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลซึ่งบรรจุไปด้วยข้อมูลค่าคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ไว้
๔๘

- หน่วยของโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานคือส่วนประกอบของเส้น
- เส้นจะถูกสร้างขึ้นจากจุดเริ่มต้น (beginning node) และ จุดสิ้นสุด (end node)
- ซึ่งทั้งสองจุดที่จะเป็นตัวกาหนดทิศทางของส่วนประกอบเส้นและจากส่วนของเส้นนี้พื้นที่ทางซ้าย
และพื้นที่ทางขวาของเส้นจะถูกกาหนดขึ้น
จุดที่แสดงจะถูกสร้างเรียกกว่า Node
NODE
เป็นวัตถุเชิงพื้นที่แบบศูนย์มิติ (ไม่มีมิติ) มีตาแหน่งโดยการกาหนดค่าพิกัด อาจจะเป็นจุดที่อยู่โดดเดี่ยวหรือจะ
เป็นจุดที่เชื่อมต่อกัน (อ้างอิงด้วยเส้นใดๆ) Node ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้หรืออยู่โดยโดดเดี่ยวก็ได้
เส้นที่แสดงจะเป็นการสร้างเป็นชุดข้อมูลของ edge และ connected nodes

EDGE

เป็นวัตถุเชิงพื้นที่แบบหนึ่งมิติ กาหนดตาแหน่งโดยอาศัยค่าพิกัดตาบลที่สองจุดหรือมากกว่า edge ต้องอ้างอิง
กับ connected nodes
AREA (FACE)

พื้นที่ จ ะถูก สร้างเป็นพื้ นที่ ปิดในตัวเองของ edge ที่ ป ระกอบกั นจากจุดเริ่ม ต้นและไปจนถึง จุดสิ้นสุดบน
common connected node ในที่นี้ไม่อนุญาตให้มีการทาซ้าข้อมูล
๔๙

Edge ต้องไม่ลากตัดกันและมาบรรจบกันได้เฉพาะที่ connected nodes เท่านั้น
วัตถุที่มุ่งเน้นเป็นฐานข้อมูลสามารถที่สร้างความสัมพันธระหว่างรูปลักษณ์ที่มีอยู่ในโลกจริงให้สามารถ
สร้างให้เป็นไปตามทฤษฎีข้อมูล data model ได้ ข้อมูลก็จะกลายเป็นข้อมูลที่มีความฉลาดสามารถวิเคราะห์
สิ่ง ที่มี อยู่ในโลกจริงได้อย่างละเอี ยดและสามารถท าให้รูปลักษณ์นั้ นๆปรับแต่งตัวเองได้ในทุ กครั้ง ที่ มีก าร
ปรับปรุงข้อมูล
วัตถุมี ความสามารถที่จ ะจดจ าความสัม พันธ์ร ะหว่างกั นและกั นได้และรู้ว่าควรจะแสดงผลตัวเอง
อย่างไรเมื่ออยู่ในมาตราส่วนที่แตกต่างกัน

วัตถุเชิงพื้นที่ (Spatial Objects)
วัตถุเชิงพื้นที่ต้องประกอบไปด้วย ข้อมูลทางเรขาคณิต เช่น ข้อมูลที่เป็นความสัมพันธ์ของตาบลที่ของ
รูปลักษณ์ และอาจะประกอบไปด้วยข้อมูลเพื่อการอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ
ตัวอย่างในโลกจริงมีทุ่น (เป็นวัตถุรูปลักษณ์หนึ่ง) ซึ่งติดตั้งไฟกากับไว้ด้วย (ซึ่ งเป็นอีกวัตถุรูปลักษณ์
หนึ่ง) ซึ่งได้ถูกสร้างให้อยู่บนวัตถุเชิงพื้นที่เดียวกัน
ในแบบจาลองข้อมูล เชิงทฤษฎี ตามมาตรฐาน S-57 นั้น วัตถุเชิงพื้นที่จ ะเก็บ ข้อมู ลที่อยู่ในรูปของ
points (nodes) lines (edges) หรือ areas (faces) วัตถุรูปลักษณ์ต่างๆสามารถที่จะอ้างอิงข้อมูลตาแหน่ง
(x,y values) ร่วมกันได้ภายในวัตถุเชิง พื้นที่เดียวกัน ถ้าหากวัตถุรูปลักษณ์นั้นๆ ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ มี
ความเกี่ยวพันกับข้อมูลความลึกความสูง (z value) ซึ่งข้อมูลความลึกความสูงนี้ก็จ ะถูกเก็บไว้ในคุณลักษณะ
ของวัตถุเชิงพื้นที่นั้นๆ
Feature Object: TOPMAR
(Topmark)
Feature Object: BCNLAT
(Lateral Beacon)
SPATIAL OBJECT:
Position 52 35N, 01 05W

วัตถุรูปลักษณ์ไม่ต้องการที่จะถูกอ้างอิงด้วยวัตถุเชิงพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามวัตถุเชิงพื้นที่ต้องการที่จะถูกอ้างอิง
ด้วยอย่างน้อยหนึ่งวัตถุรูปลักษณ์

๕๐

ความสัมพันธ์ทาง Topology ในมาตรฐาน S-57
ในมาตรฐาน S-57 นั้นจะแบ่งระดับความสัมพันธ์ทาง topology ของข้อมูลแบบเวกเตอร์ ไว้ ๔ ชนิด ดังนี้
- Cartographic Spaghetti
- Chain Node (ใช้ในกระบวนการสร้างแผนที่ ENC)
- Planar Graph
- Full Topology
ขึ้นอยู่กับว่าใช้ความสัมพันธ์ระดับไหน ข้อมูลแบบสามมิติ (Point, area, and Line) จะถูกกาหนดในรูปแบบ
วิธีที่แตกต่างกันไป โดยปกติแล้วจะกาหนด ดังนี้
- Points เป็น Nodes (isolated or connected)
- Lines เป็น Edges ซึ่งจะเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วย Connected Node
- Areas เป็นได้ทั้ง joined Edges หรือ Faces (เป็นกรอบสร้างด้วย Edges)
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติในการแก้ไขข้อมูล Vextor ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ การแก้ไขข้อมูล Vector ประเภทเส้น (Edge) ให้มีข้อมูลอยู่ภายในขอบเขตแผนที่
ดาเนินการจัดการข้อมูล Vector ประเภทเส้นที่ถูกคัดลอกมาในแผนที่ ENC เซลล์ใหม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขของการสร้างความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์แบบ Chain node topology
คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเส้น Edge มีดังนี้
การดิจิไทซ์แบบลอกลายตามภาพแผนที่แบบราสเตอร์
การย้ายจุดประกอบภายในเส้น
การใส่เพิ่มจุดประกอบภายในเส้น
การลบจุดประกอบภายในเส้น
การดิจิไทลากเส้นขึ้นใหม่
การดิจิไทต่อเส้นจากเส้นเดิม
การใส่เส้นที่เป็นวงกลม
การตัดเส้น ณ จุดใดตามต้องการ
การตัดเส้น ณ จุดประกอบภายในเส้น

๕๑

๒.๑.๑ เส้นที่เกินขอบเขตแผนที่ ENC (Overshoot) จะต้องตัดเส้นให้พอดีกับขอบแผนที่และ
ณ จุดตัดนั้นจะต้องมี Connected Node รองรับเชื่อมความสัมพันธ์ของเส้นที่มาบรรจบกันเสมอ
๒.๑.๑.๑ เปิดโหมดการแสดงผลแบบ Geometry Mode
๒.๑.๑.๒ เปิดหน้าต่างเครื่องมือ Geometry Manager ให้คลิกเลือกหัวข้อ Append to
Browser เพื่อให้เส้นที่คลิกเลือกทั้งหมดมาปรากฎอยู่ในรายการ

๒.๑.๑.๓ เลือกเส้นที่กาหนดขอบเขตแผนที่ (ได้จากการสร้าง ENC เซลล์ใหม่) แล้วคลิก
ที่รายการของ Browser รายการเส้นที่ถูกเลือกจะถูกเน้นด้วยแถบสี (ทั้งนี้เพื่อกาหนดให้เส้นขอบเขตแผนที่นี้
เป็นเส้นฐานในการดาเนินการตัดเส้นที่เกินขอบเขตออกไปทั้งหมด)

๕๒

๒.๑.๑.๔ เลือกข้อมูลเส้นที่เกินออกจากขอบเขตแผนที่ทั้งหมดที่ตัดกับเส้นขอบแผนที่ที่
เลือกไว้ข้างต้น จากนั้นคลิกเลือกคาสั่ง Cut Selected

จากภาพจะเห็นได้ว่าเส้นขอบเขตแผนที่ที่ถูกเลือกให้เป็นเส้นฐานในการตัดข้อมูลเส้นใน
รายการใน Browser จะถูกเน้นด้วยแถบสี และในหน้าต่างทางานแสดงผล Geometry mode จะแสดงเป็น
เส้นหนาชัดเจน นั่นหมายถึงถึงเส้นที่ถูกเลือก (สีแดง) ที่ผ่านเส้นขอบเขตแผนที่ (เส้นฐานสีแดงเส้นหนา) จะถูก
ตัดตามแนวของเส้นขอบเขตแผนที่ทั้งหมด
๒.๑.๑.๕ จะได้ผลลัพธ์ตามภาพด้านล่าง

เส้ น ที่ เ กิ น ผ่ า นเส้ น ขอบเขตทั้ ง หมดที่ เ ลื อ กท างานจะถู ก ตั ด ตรงเส้ น ขอบเขตพอดี แ ละตรงจุ ด ตั ด จะมี
Connected Node รองรับ เป็นไปตามความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ Chain Node Topology

๕๓

๒.๑.๑.๖ ให้เลือกลบข้อมูลที่ถูกตัดและเกินออกนอกขอบเขตแผนที่ออก โดยที่หน้าต่าง
Geometry Manager ให้คลิก ปุ่ม CLEAR เพื่อล้างรายการที่ เ ลือกทั้ ง หมดออก หรือที่ หน้าต่างท างาน
Geometry mode คลิกเมาส์ขวาบริเวณที่ว่างเลือกคาสั่ง unselect all

๒.๑.๑.๗ คลิกเลือกข้อมูลส่วนที่ถูกตัดและเกินออกนอกขอบเขตแผนที่ทั้งหมด (ในที่นี้
จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นเส้น (Edge) และ Connected node (C-Node) ประกอบอยู่ด้วยกัน)

๕๔

๒.๑.๑.๘ เลือกข้อมูลในรายการของ Browser ทั้งหมดโดยคลิกแล้วกด Ctrl+A หรือ
เมาส์ขวา เลือก Select All จากนั้นกดปุม่ Delete หรือกดแป้นพิมพ์ F5 เพื่อลบข้อมูลที่ไม่ต้องการทิ้งไป

หาก

หากเลือกลบข้อมูลด้วยวิธีการกดแป้นพิมพ์ F5 จะปรากฎข้อความสอบถามก่อนทาการลบ ให้ตอบ Yes ถ้า
ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามที่ต้องการ หรือตอบ No หากไม่ถูกต้องตามที่กาหนด

๒.๑.๒ เส้นที่สั้นเกินไปไม่ถึงขอบเขตแผนที่ ENC (Undershoot) จะต้องต่อเส้นให้พอดีกับขอบ
แผนที่และ ณ จุดตัดนั้นจะต้องมี Connected node รองรับเชื่อมความสัมพันธ์ของเส้นที่มาบรรจบกันเสมอ
๒.๑.๒.๑ เปิดโหมดการแสดงผลแบบ Geometry Mode
๒.๑.๒.๒ เปิดหน้าต่างเครื่องมือ Geometry Manager ให้คลิกเลือกหัวข้อ Append to
Browser เพื่อให้เส้นที่คลิกเลือกทั้งหมดมาปรากฎอยู่ในรายการ

๕๕

๒.๑.๒.๓ เปิดไฟล์ภาพแผนที่แบบราสเตอร์เป็นภาพพื้นหลังเพื่อใช้อ้างอิงในการลากต่อ
เส้นให้ผ่านที่ขอบแผนที่โดยใช้คาสั่ง File > Add Raster Images

๒.๑.๒.๔ คลิกเลือกเส้นที่ต้องการลากต่อเส้น จากนั้นใช้คาสั่งในการลากต่อเส้น Extend
edge
เคอเซอร์จะเปลี่ยนจากหัวลูกศร เป็นวงกลม ให้ลากเส้นโดยการดิจิไทซ์ ไปตามภาพแผนที่
แบบราสเตอร์พื้นหลังโดยให้ลากเลยผ่านเส้นขอบแผนที่ไปออกไป เมื่อสิ้นสุดการดิจิไทซ์ ให้คลิกเมาส์ขวาหรือ
กดแป้นพิมพ์ Esc เมื่อต้องการจะออกจากคาสั่ง Extend edge ให้กดปุ่ม Esc อีกครั้งจนกว่าเคอเซอร์จะ
กลับมาเป็นหัวลูกศรดังเดิม

หมายเหตุ ไม่ ค วรจะลากต่อ เส้ นให้บ รรจบและตัด (Cut) ที่ เ ส้น ขอบแผนที่ โ ดยตรง เนื่ องจากจะท าให้
ความสัม พัน ธ์เ ชิง ภูมิ ศาสตร์เ ปลี่ยนไปและขอบของเซลล์ แผนที่ จ ะไม่ เ ป็นรู ป สี่ เ หลี่ยมซึ่ ง จะส่ ง ผลให้เ กิ ด
ข้อผิดพลาด (Error) เมื่อทาการตรวจสอบในขั้นตอน Validation Check ต่อไป
๒.๑.๒.๕ จากนั้นทาซ้าขั้นตอนของการตัดเส้นที่เกินขอบเขตแผนที่ออก (หัวข้อ ๒.๑.๑ )
ก็จะได้ข้อมูลของเส้นที่อยู่ในขอบเขตแผนที่ตามต้องการและเป็นไปตามความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์แบบ Chain
Node Topology

๕๖

๒.๒ การแก้ไขข้อมูล Vector ประเภทจุด (Node) ให้มีข้อมูลอยู่ภายในขอบเขตแผนที่
ดาเนินการจัดการข้อมูล Vector ประเภทจุดที่ถูกคัดลอกมาในแผนที่ ENC เซลล์ใหม่ให้มีข้อมูล
อยู่ภายในขอบเขตแผนที่
คาสั่งที่ใช้ในการจัดการขัอมูลประเภทจุด ดังนี้
การใส่จุดเพิ่มเติม
การใส่จุดตัวเลขความลึกน้า
การย้ายจุด
การลบข้อมูลประเภทจุด (วัตถุเชิงพื้นที่)

๒.๒.๑ ข้อมูล Vector ประเภทจุดที่เกินขอบเขตแผนที่ ENC จะต้องลบออกทั้งหมด
๒.๒.๑ เปิดโหมดการแสดงผลแบบ Geometry Mode
๒.๒.๒ เปิดหน้าต่างเครื่องมือ Geometry Manager ให้คลิกเลือกหัวข้อ Append to
Browser เพื่อให้เส้นที่คลิกเลือกทั้งหมดมาปรากฎอยู่ในรายการ

๒.๒.๓ คลิกเลือกเครื่องมือในการเลือกวัตถุแบบกาหนดกรอบพื้นที่สี่เหลี่ยม (Select
geometry object by rectangle)
จากนั้นคลิกกาหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของพื้นที่สี่เหลี่ยม
ที่ต้องการเลือกข้อมูล Geometry ในกรอบสี่เหลี่ยมที่กาหนด

๕๗

๒.๒.๔ เลือกข้อมูลในรายการของ Browser ทั้งหมดโดยคลิกแล้วกด Ctrl+A หรือเมาส์
ขวา เลือก Select All จากนั้นกดปุ่ม Delete หรือกดแป้นพิมพ์ F5 เพื่อลบข้อมูลที่ไม่ต้องการทิง้ ไป

๕๘

หากเลือกลบข้อมูลด้วยวิธีการกดแป้นพิมพ์ F5 จะปรากฎข้อความสอบถามก่อนทาการลบ ให้ตอบ Yes ถ้า
ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามที่ต้องการ หรือตอบ No หากไม่ถูกต้องตามที่กาหนด

๒.๓ การแก้ไขข้อมูล Vector ประเภทพื้นที่ (Polygon) ให้เป็นพื้นที่รูปปิด
ดาเนินการจัดการข้อมูล Vector ประเภทพื้นที่ที่ถูกคัดลอกมาในแผนที่ ENC เซลล์ใหม่ให้เป็น
พื้นที่รูปปิดตามเงื่อนไขของการสร้างความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์แบบ Chain Node Topology
พื้นฐานของข้อมูลเวกเตอร์ สร้างวัตถุรูปลักษณ์ตามที่ปรากฏในแผนที่กระดาษ พื้นที่โดยทั่วไป
กาหนดจากชุดของเส้นแต่ละเส้นที่ประกอบล้อมรอบกันเป็นพื้นที่ สาหรับแผนที่กระดาษหรือแผนทีร่ าสเตอร์
วิธีการสร้างวัตถุรูปลักษณ์นี้เป็นมากกว่าแค่เพียงพอ แต่โครงสร้างข้อมูลในแผนที่ ENC ทุกพื้นที่ในเซลล์ตอ้ ง
เป็นพื้นทีป่ ิดและสร้างเป็นวัตถุรูปลักษณ์ของวัตถุแต่ละวัตถุ ซึ่งจะทาให้พื้นที่ที่ปรากฏบนจอ ECDIS สามารถ
เน้นสีหรือสอบถามข้อมูลได้โดยผู้ใช้
ในแผนที่ ENC มี polygon ๒ ประเภท คือ Polygon กลุ่มที่ ๑ และ Polygon กลุ่มที่ ๒
Polygon กลุ่มที่ ๑ (Group 1 Polygons)
Polygon กลุ่มที่ ๑ โดยทั่วไปเรียกว่า “ polygon พื้นผิวโลก (Skin of the Earth)” เนื่องจากพื้นที่เหล่านั้น
ต้องไม่ทับซ้อนกันครอบคลุมทัง้ เซลล์โดยสมบูรณ์
Polygon กลุ่มที่ ๑ (Group 1 Polygons) มี ๗ ชนิด ดังนี้
๑) พื้นที่ความลึก
Depth Areas
DEPARE
๒) พื้นที่ขุดลอก
Dredged Areas
DRGARE
๓) อู่ลอย
Floating Docks
FLODOC
๔) เรือทอดประจาที่ Hulkes
HULKES
๕) พื้นที่บก
Land areas
LNDARE
๖) โป๊ะ
Pontoons
PONTON
๗) พื้นที่ยังไม่ได้สารวจ Unsurveyed Areas UNSARE

๕๙

UNSARE

HULKE
S

DEPARE

DEPARE
FLODOC
DRGARE
DEPARE
DEPARE

PONTO
N

LNDARE

ภาพแสดง GROUP 1 POLYGONS
Polygon กลุ่มที่ ๒ (Group 2 Polygons)
พื้นที่อื่นๆ ทีเ่ หลือทัง้ หมดนอกเหนือจาก Group 1 Polygons จะเป็น Polygon กลุ่มที่ ๒ ประกอบ
ไปด้วยพื้นที่ที่กาหนดจากขอบเขตในแผนที่ เช่น พื้นที่ห้าม เขตจอดเรือ พื้นที่ทงิ้ มูลดิน เป็นต้น
นอกจากนี้ Polygon กลุ่มที่ ๒ ยังรวมถึงพื้นที่ที่ไม่ได้กาหนดขอบเขตบนแผนที่ เช่น ขอบฝั่งตื้น อ่าว
หัวหาด เป็นต้น ในแผนที่เดินเรือกระดาษพื้นที่เหล่านี้กาหนดจากการวางชื่อและคาอธิบายลงบนพื้นที่นั้นๆ
ด้วยความรอบคอบ เจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ต้องใช้ทักษะทางแผนที่และความรู้ในการวางชื่อกากับพื้นที่เหล่า นั้น
ให้ชัดเจนและไม่ คลุม เครือ อย่างไรก็ ตามในแผนที่ ENC ต้องกาหนดขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจน สาหรับ อศ.
อังกฤษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาและกาหนดขอบเขตพื้นที่ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนที่กระดาษเพื่อใช้
สาหรับสร้างแผนที่ ENC
หมายเหตุ Group 2 polygons สามารถซ้อนทับกันได้
๒.๓.๑ การทาให้ข้อมูล Vector ประเภทพื้นที่เป็นพื้นที่ปิดด้วยโปรแกรม 7Cs ENC Designer
สามารถทาได้ด้วยการใช้คาสั่งในการจัดการเกี่ยวกับเส้น Edge โดยจะยกตัวอย่างการจัดการ ดังนี้
๒.๓.๑ เปิดโหมดการแสดงผลแบบ Geometry Mode

๖๐

๒.๓.๒ เปิดไฟล์ภาพแผนที่แบบราสเตอร์เป็นภาพพื้นหลังเพื่อใช้อ้างอิงในการลากปิด
พื้นที่ โดยใช้คาสั่ง File > Add Raster Images

๒.๓.๓ ขยายเข้า (Zoom in) ไปยังบริเวณที่ต้องการลากปิดพื้นที่ จากนั้นใช้คาสั่งในการ
ลากต่อเส้น Extend Edge
แล้วลากต่อเส้นไปเชื่อมต่อกับ Connected node ของปลายอีก
ด้านหนึ่งของเส้นประกอบพื้นที่
โดยให้กดแป้นพิมพ์ Shift ค้างไว้ แล้วเลือกเชื่อมต่อกับ Connected node ของปลาย
อีกด้านหนึ่งของเส้น ก็จะได้เป็นพื้นที่ปิดที่สมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบ 1 Connected node และ 1 Edge
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ขั้นตอนที่ ๕
การสร้างวัตถุรูปลักษณ์

๖๒

การสร้างวัตถุรปู ลักษณ์
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ข้อมูล Vector ที่จัดเตรียมไว้สร้างเป็นแผนที่ ENC โดยให้ความหมายของวัตถุที่อยู่ในโลกจริง
(Real World Object) ถูกสร้างแทนด้วยวัตถุรูปลัก ษณ์และกาหนดค่าคุณลักษณะต่างๆได้อย่างถูก ต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐาน IHO S-57
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติในการเตรียมข้อมูลประกอบด้วย ๑๐ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ การใช้ IHO Object Catalogue
การใช้ IHO Object Catalogue นั้นเป็นส่วนที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างวัตถุรูปลักษณ์ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน IHO S-57 ทั้งนี้ผู้สร้างแผนที่ ENC จะต้องสามารถอ้างอิงวัตถุที่อยู่ในโลกจริง ด้วยการ
สร้างเป็นวัตถุรูปลักษณ์ที่ถูกต้อง

บัญชีรายการวัตถุรปู ลักษณ์ (Object Catalogue)
บัญชีรายการหมวดหมู่วัตถุรูปลักษณ์ S-57 (โดยปกติแล้วจะอ้างอิงกับ Object Catalogue) ซึ่ง
เป็นโครงสร้างข้อมูลสาหรับมาตรฐาน IHO S-57 การถ่ายโอนข้อมูลอุทกศาสตร์ในรูปแบบดิจิทั ล โดยถือได้ว่า
เป็นหัวข้อหลักในการจัดทาเพื่ออธิบายให้ความหมายของวัตถุในโลกจริงที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดย
การที่วัตถุที่มี อยู่ในโลกจริงที่ มีเอกลักษณ์เ ฉพาะตัวนี้อาจจะแสดงให้เห็นทางกายภาพได้อย่างชัดเจน เช่น
กระโจมไฟ ทุ่น หรือให้ความหมายเป็นนัยยะก็ได้ เช่น พื้นที่ทอดสมอ เป็นต้น
บัญชีวัตถุรูปลักษณ์นั้นจะอ้างอิงมาจากแบบจาลองข้อมูลเชิงทฤษฎีซึ่งจะสมมุติให้วัตถุที่มีอยู่ใน
โลกจริงสามารถที่จะจาแนกออกเป็นชนิดต่างๆ ได้มากมาย เช่น ค่าไฟ เรืออับปาง พื้นที่เขตชุมชน เป็นต้น โดย
แต่ละชนิดเหล่านี้จะถูกกาหนดให้อยู่ในคาจัดกัดความของ Feature Object Class หมวดหมู่วัตถุรูปลักษณ์
ในบัญชีรายการวัตถุรูปลักษณ์ (Object Catalogue)
โครงสร้างข้อมูลตามมาตรฐานจะกาหนดให้วัตถุรูปลักษณ์แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด ดังนี้
- GEO ประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่ใช้ในการอธิบายวัตถุที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่
อยู่ในโลกจริง
- META ประกอบไปด้วยข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับวัตถุรูปลักษณะอื่นๆ อาทิเช่น มาตราส่วน , มูลฐาน
ต่าง ๆ
- Collection ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุนั้น ๆ
- Cartographic ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงสัญลักษณ์ทางการสร้างแผนที่
ในแต่ละหมวดหมู่จะถูกกาหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้
วัตถุรูปลักษณ์ Object Class ชื่อของวัตถุรูปลักษณ์ เช่น ทุ่น, ทุ่นกากับร่องน้า
อักษรย่อ Acronym
ประกอบไปด้ วยรหั ส ตั วอั ก ษรตั วพิ ม พ์ ใหญ่จ านวน ๖ ตั ว เช่ น
BOYLAT
รหัส Code
หมายเลขรหัสทีใ่ ช้ในการเข้ารหัสข้อมูล เช่น BOYLAT มีรหัสคือ
๑๗
๖๓

ในกรณีที่วัตถุรูปลักษณ์ (เช่น ค่าไฟที่กาหนด เรืออับปาง หรือทุ่นใดๆ) มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ต้อง
แสดง ก็สามารถที่จะกาหนดค่าคุณลักษณะเฉพาะที่ถูกต้องลงไปให้กับวัตถุรูปลักษณ์นั้นๆ ได้ โดยกาหนดให้
เป็นวัตถุรูปลักษณ์ กาหนดหัวข้อคุณลักษณะ และค่าคุณลักษณะ ที่สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุที่มีอยู่ในโลกจริง
เช่น ทุ่นกากับร่องน้าทางข้างสีเขียว ก็ให้กาหนดดังนี้
Object Class: Buoy Lateral
Acronym: BOYLAT
Code: 17
Attribute: COLOUR
Attribute Value: 4 (Green)
แต่อย่างไรก็ดีข้อมูลเหล่านี้ก็จะบอกเราได้แต่เพียงว่าทุ่นนี้เป็นทุ่นกากับร่องน้าทางข้าง มีสีเขียว
สาหรับการกาหนดค่าต่างๆ ของวัตถุรูปลักษณ์ให้เป็นไปตามวัตถุที่มีอยู่ในโลกจริงถูกต้องยิ่งขึ้น ค่าคุณลักษณะ
อื่นๆ ก็อาจจะต้องนามากาหนดเพิ่มใส่เข้าไปเพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

บัญชีรายการค่าคุณลักษณะเฉพาะ (Attribute Catalogue)
บัญชีรายการค่าคุณลักษณะเฉพาะสามารถแจกแจงเป็นรายการย่อย ได้ ตัวอย่างเช่น
Attribute : Buoy Shape : รูปร่างของทุ่น
Acronym: BOYSHP
รายการค่าคุณลักษณะเฉพาะที่จะเป็นไปได้เพื่อใช้ในการกาหนดรูปร่างทุ่น ซึ่งใช้การป้อนข้อมูล
เพื่อกาหนดคุณลักษณะเป็นหมายเลข ดังนี้
Input value
(ID)
1
Conical : ทรงกรวย
2
Can (cylindrical) : ทรงกระป๋อง
3
Spherical : ทรงกลม
4
Pillar : ทรงขอน
5
Spar (spindle) : ทรงเสา
6
Barrel (tun) : ทรงถัง
7
Super-buoy : ทุ่นยักษ์
8
Ice buoy : ทุ่นน้าแข็ง
ดังนั้นเพื่อให้การกาหนดรูปลักษณ์และคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ เราสามารถที่จะ
กาหนดค่าคุณลักษณะที่ต้องการให้กับทุ่นที่จะสร้างลงในแผนที่ให้เป็นจริงตามวัตถุที่มีอยู่ในโลกจริง ดังนี้
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Object Class: Lateral Buoy (BOYLAT)
Attribute: Buoy Shape (BOYSHP)
Attribute Value: Conical
Attribute: COLOUR
Attribute Value: GREEN
Attribute: OBJNAM (Name of object)
Attribute Value: Inner

ทุ่นนี้มีการติดตัง้ ไฟ ดังนั้นค่าไฟที่แสดงจะต้องถูกสร้างเป็นวัตถุ
รูปลักษณ์แยกออกต่างหากอีกวัตถุรูปลักษณ์หนึง่ คือ
Object Class: LIGHT
Attribute: LITCHR (Light Characteristic ie Fl)
Attribute Value: Fl
Attribute: SIGGRP (Signal Group)
Attribute Value: 3
Attribute: SIGPER (Signal Period)
Attribute Value: 15
Attribute: COLOUR
Attribute Value: Green

โดยอาศัยข้อมูลที่แสดงอยู่ในแผนที่เดินเรือกระดาษ ตามรูปด้านล่าง

ภาพและข้อมูลของทุ่นที่แสดงในแผนทีเ่ ดินเรือกระดาษ
ถ้าหากทุ่นนี้ติดตั้งยอดทุ่นกากับไว้ด้วย ยอดทุ่นที่แสดงก็จะต้องสร้างเป็นอีกวัตถุรูปลักษณ์หนึ่ง
และกาหนดค่าคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นของตัวเองแยกออกไป
สาหรับในแต่ละวัตถุรูปลักษณ์นั้นคุณลักษณะเฉพาะบางรายการอาจถูกนามาใช้เพียงรายการ
เดียวก็เพียงพอ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการสร้างการกาหนดที่จะเลือกใช้จากรายการคุณลั กษณะเฉพาะที่มีอยู่ซึ่งก็จะ
สัมพันธ์กับวัตถุรูปลักษณ์ที่สร้างนั้นโดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตามบางกรณีคุณลักษณะเฉพาะอาจถูกกาหนดให้
เป็นคุณลักษณะเฉพาะที่บังคับก็ได้
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มีสาเหตุอยู่ ๔ เหตุผลหลักที่ต้องกาหนดให้คุณลักษณะเฉพาะนั้นเป็นคุณลักษณะเฉพาะบังคับ
- คุณลักษณะเฉพาะบางรายการจาเป็นที่จะต้องกาหนด เพื่อให้วัตถุนั้นถูกแสดงผลเมื่ออยู่ในโหมดการ
แสดงผลแบบ Base display (แสดงรายการที่สาคัญต่อการเดินเรือ)
- วัตถุรูปลักษณ์บางรายการไม่สามารถถูกอธิบายได้หากไม่มีค่าคุณลักษณะเฉพาะกากับ
- คุณ ลัก ษณะเฉพาะบางรายการจ าเป็น ที่ จ ะต้อ งก าหนดเพื่อ ให้วั ตถุ รู ป ลั ก ษณ์นั้ น ถูก แสดงผลเป็ น
สัญลักษณ์ที่ถูกต้อง
- คุณลักณะเฉพาะบางรายการจาเป็นต้องกาหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรือ
รายการของค่าคุณลักษณะเฉพาะที่บังคับสามารถค้นหาอ้างอิงได้จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อนุผนวก B1 (S-57
Product Specification Appendix B1.)
มีวัตถุรูปลักษณ์ที่ใช้สร้างเป็น ENC อยู่ประมาณ ๑๗๐ วัตถุรูปลักษณ์ ซึ่งถูกกาหนดอยู่ในแบบจาลอง
ข้อมูลเชิงทฤษฎี สาหรับใช้ในแผนที่เดินเรือ
ผู้สร้างแผนที่ ENC สามารถกาหนดเลือกใช้ บัญชีก ารการวัตถุรูปลักษณ์ (Object Catalogue)
เพื่อใช้สร้างเป็นวัตถุรูปลักษณ์และกาหนดค่าคุณลักษณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน จากโปรแกรม 7Cs ENC
Designer ได้จากหน้าต่างเครื่องมือ Object Editor ได้ดังนี้
๒.๑.๑ ในแถบ Browse Classlist ผู้สร้างสามารถเลือกวัตถุรูปลักษณ์ที่ ต้องการสร้างได้ตาม
ต้องการ เช่น สร้างพื้นที่บก ให้เลือกวัตถุรูปลักษณ์ “LNDARE” จากนั้นดับเบิลคลิกที่วัตถุรูปลักษณ์ที่เลือก
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๒.๑.๒ จากนั้นโปรแกรมจะเปิดแถบ Edit Object ขึ้นมาใช้งานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้สร้างแผนที่
กาหนดค่าคุณลักษณะต่างๆ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานต่อไป

๒.๒ การใช้งาน Product Specification
ในส่วนของการใช้งาน Product Specification ในการสร้างวัตถุรูปลักษณ์ของแผนที่ ENC นั้น
จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้งานในส่วนของ S-57 Appendix B.1 Annex A – Use of the object Catalogue
for ENC ซึ่งผู้สร้างแผนที่ ENC สามารถอ้างอิงการสร้างวัตถุรูปลักษณ์และกาหนดค่าคุณลักษณะต่างๆ ให้
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่อยู่ในแผนที่เดินเรือหรือวัตถุในโลกจริงได้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การใช้งานรายการบั ญชีวัตถุรูปลักษณ์ (The Use of Object Catalogue) เป็นคาแนะนาตาม
มาตรฐานของ IHO ที่ใช้ในการสร้าง การให้คาอธิบายความหมาย ของแต่ละวัตถุรูปลักษณ์ที่ถูกสร้างเป็นแผนที่
ENC โดยเอกสารนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่ อ ใช้ในการอธิบายถึง จะสร้างวัตถุรูป ลัก ษณ์ต่างๆ ให้ถูก ต้องได้อย่างไร
(ตามรายการบัญชีของวัตถุรูปลักษณ์) และจะกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุรูปลักษณ์เหล่านั้นให้ถูกต้อง
ได้อย่างไร (ตามรายการบัญ ชีคุณลัก ษณะเฉพาะ) ซึ่งจะสร้างจากรูป ลัก ษณ์ที่ป รากฏอยู่ในแผนที่ เ ดิ นเรือ
กระดาษ ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ารูปลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในแผนที่เดินเรือกระดาษนั้นจะต้องมีความถูกต้อง
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อใช้มาเป็นข้อมูลที่ปรากฎในแผนที่เดินเรือกระดาษ
การใช้งานเอกสาร
The Use of Object Catalogue ถูกจัดทาไว้เป็นเอกสารของ IHO ชื่อว่า Chart Specifications of
the IHO – M4 ซึ่งบางครั้งไม่ง่ายนักที่จะใช้หรือกาหนดอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้
ในเอกสารสารจะมี ดัชนีตัวอัก ษรในส่วนท้ายของเอกสาร ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นวิธีที่มี ประโยชน์
ในการค้นหาแต่บางครั้งดัชนีตัวอักษรนี้ก็มีข้อจากัดในการใช้อยู่บ้าง
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เนื้อหาของ Use of the Object Catalogue (UOOC)
หัวข้อในเอกสารจะอ้างอิงตามวัตถุรูปลักษณ์ต่างๆ ที่จะถูกสร้าง และตามกลุ่มชนิดของวัตถุที่ มี
อยู่ในโลกจริง โดยจะแบ่งออกเป็น ๑๐ กลุ่มหัวข้อ และมีเพิ่มอีก ๔ กลุ่มหัวข้อที่จะเกี่ยวข้องกับข้อกาหนด/กฎ
ของวัตถุรูปลักษณ์ของ ENC สาหรับในการสร้างวัตถุรูปลักษณ์แทนที่ รูปลักษณ์ที่ปรากฎในแผนที่เดินเรือ
กระดาษนั้นจะอยู่ใน ๑๐ กลุ่มหัวข้อดังนี้
- วัตถุที่ผันแปรตามเวลา (Time varying object)
- ภูมิประเทศ (Topography)
- ความลึก (Depth information)
- สิ่งอันตราย (Danger)
- ลักษณะพื้นท้องทะเล (Nature of seabed (bottom qualities))
- กฎบริเวณท่าเรือ (Harbour regulation)
- ทางที่แนะนา/ ทาง (Recommended tracks / routes)
- พื้นที่ควบคุม (Regulated areas)
- เครื่องหมายทางเรือ (Aids to navigation)
- บริการทางทะเลและสถานีสัญญาณ (Maritime service and signal station)
หนึ่งในแนวคิดหลักของโครงสร้างข้อมูลของแผนที่ ENC ก็คือการสร้างวัตถุรูปลักษณ์และการ
กาหนดค่าคุณลักษณะเฉพาะให้กับรูปลักษณ์ในแผนที่
วัตถุรูปลักษณ์และค่าคุณลักษณะเฉพาะนี้เป็นวิธีในการกาหนดค่าให้เป็นไปตามรูปลักษณ์ที่มีอยู่
ในโลกจริง
รูปลักษณ์ที่มี อยู่ในโลกจริงจะถูก อธิบายตามหลักการของแบบจ าลองข้อมูล เชิงทฤษฎี ซึ่งจะ
กาหนดค่าของสิ่งที่มีอยู่ในโลกจริงให้เป็นวัตถุรูปลักษณ์ เรียกกว่าชุดข้อมูลวัตถุรูปลักษณ์ (Object Class)
คุณลักษณะ (Attribute) จะใช้เมื่อให้วัตถุรูปลักษณ์เหล่านี้ถูกสร้างให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่ามี
ลักษณะอย่างไรตามที่เป็นอยู่ในโลกจริง
รูปลักษณ์ที่ปรากฏในแผนที่จะให้ความหมายและแสดงค่าคุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องเป็นไป
ตามมาตรฐานการสร้าง ENC ซึ่งกาหนดไว้ในมาตรฐาน IHO S-57
ตัวอย่าง

๖๘

ตามตัวอย่าง เรามีข้อมูลของทุ่นทางข้างกราบขวาที่ได้จากแผนที่เดินเรือกระดาษและรูปภาพ
ตามที่มีอยู่ในโลกจริง
ทุ่นจะถูกสร้างเป็นวัตถุรูปลักษณ์หนึ่ง หรือ รูปลักษณ์ใดๆ ที่ต้องการจะอธิบายตัวทุ่นนี้
มีค่าคุณลักษณะอะไรบ้างที่จะใช้ในการอธิบายรูปลักษณ์นี้ ?
ต้องหาข้อมูลหรือแปลความหมายจากภาพที่ปรากฏในแผนที่เดินเรือกระดาษ
ทุ่นดังกล่าวสามารถที่จะกาหนดอธิบายได้ด้วย รูปร่าง สี ชื่อทุ่น และข้อมูลที่แตกต่างอื่นๆ
ตามตัวอย่างข้างต้น เราสามารถที่จะเริ่มกาหนดตัวทุ่นได้ดังนี้
รูปร่างทุ่น
เป็น
รูปทรงกรวย
สีทุ่น
เป็น
สีเขียว
ชื่อทุ่น
มีชื่อว่า
Inner
ประเภทของทุ่น เป็น
ทุ่นกากับร่องน้าทางข้าง
ทุ่นได้ติดตั้งไฟไว้ดว้ ย ซึ่งไฟที่ติดตั้งไว้นี้ก็จะสร้างเป็นวัตถุรูปลักษณ์อื่นแยกออกจากตัวทุ่น และก็จะมี
ค่าคุณลักษณะเฉพาะที่ เกี่ยวข้องเป็นของตัวเองอีกต่างหากด้วย วัตถุรูปลักษณ์ทั้งสองวัตถุนี้จะเชื่อมโยงกั น
ภายในแผนที่ ENC ด้วยการสร้างความสัม พันธ์ซึ่ง กันและกัน ซึ่ง เรียกความสัม พันธ์นี้ว่า Master Slave
Relationship ซึ่งจะได้กล่าวในขั้นตอนต่อไป
๒.๓ วิธีการสร้างวัตถุรูปลักษณ์ (Feature Objects)
ผู้สร้างแผนที่ ENC สามารถอ้างอิงการสร้างวัตถุรูปลักษณ์ต่างๆ ได้จากเอกสารมาตรฐาน ดังนี้
- S-57 Appendix B Product Specification
- S-57 Appendix A IHO Object Catalogue
- S-57 Appendix A Chapter 2 – Attributes
- S-57 Appendix B.1 Annex A – Use of the Object Catalogue for ENC
- S-57 Appendix B.1 Annex D – INT1 to S-57/52

๖๙

สร้างวัตถุรูปลักษณ์ Group 1 Polygon
LNDARE (Land Area) : พื้นที่บก
- คลิกไอคอน Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- คลิกให้มีเครือ่ งหมายถูกที่ upper case
- พิมพ์กาหนด Feature Object Code
หรือตามรายการที่ปรากฏ

-Type of Geometry : ต้องเลือก “Area” (ตาม S-57)
- กาหนดค่าคุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้อง (ผู้ใช้สามารถกาหนด
โดยให้ เป็นไปตามข้อมูลที่มีอยู่ Source data)

- คลิกกาหนด Geometry ที่เป็นขอบเขตของพื้นทีบ่ กที่ต้องการ
ที่หน้าต่าง Geometry Manager

๗๐

- จะแสดงรายการเส้นทีเ่ ป็นส่วนประกอบขอบเขตของพื้นทีบ่ ก โดยจะต้องเป็นพื้นทีป่ ิด Land Area polygon
(close shape).

กลับไปที่หน้าต่าง Object Editor

- คลิก Create
- จากนั้นให้สร้างวัตถุรูปลักษณ์ของพื้นที่บกให้ครบทุกๆ พื้นที่ที่
ปรากฎอยู่ในแผนที่โดยสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้จากภาพ
ราสเตอร์ที่เปิดซ้อนหลังอยู่

๗๑

DEPARE (Depth Area) : พื้นที่ความลึกน้้า
ในแผนที่เดินเรือไทยแบ่งพื้นที่ความลึกน้าได้ตามตารางที่แสดงดังนี้ (อ้างอิงจาก INT1 หัวข้อ I Depth
Contours : เส้นชั้นความลึกน้า)
DEPARE : Depth Areas Feature Object
-5 to 0 m. พื้นที่น้าท่วมถึงและไม่ท่วม
0 to 2 m.
2 to 5 m.
5 to 10 m.
10 to 15 m.
15 to 20 m.
20 to 30 m.
30 to 50 m.
50 to 100 m.
…….etc……
*** M = Mandatory Attribute

Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = DEPARE
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

๗๒

Attribute
M DRVAL1 M DRVAL2
-5
0
0
2
2
5
5
10
10
15
15
20
20
30
30
50
50
100
Define
Define

- Type of Geometry: ต้องเป็น “Area”
- กาหนดค่าความลึกของช่วงความลึกเริ่มต้น depth range value 1 (M DRVA1) :
เช่น กาหนดค่า “-5” แล้วกด “Enter” เพื่อใช้ค่าที่กาหนด
- กาหนดค่าความลึกน้าของช่วงความลึกถัดมา depth range value 2 (M DIRVAL2):
เช่น กาหนดค่า เป็น “0” (zero)
** ตามตัวอย่างเป็นการกาหนดช่วงความลึกของพื้นที่ความลึกน้าท่วมถึงและไม่ท่วม (สีเขียว) -5 ถึง 0
เมตร

- ที่หน้าต่าง Object Editor คลิก Create
- ให้สร้างพื้นที่ความลึกทั้งหมดในแผนที่
- โดยการกาหนดค่า DRVAL1 และ DRVAL2
ให้สอดคล้องกับพื้นที่ความลึกนั้นๆ และเป็นไปตาม
มาตรฐาน IHO S-57

- คลิกเลือกเส้นที่ edges เป็นส่วนประกอบของพื้นที่ความลึกที่ต้องการสร้าง (Depth Area polygon)

๗๓

PONTON (Pontoon) : โป๊ะ
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = PONTON
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of Geometry : ควรเป็น “Area” หรือ “Line” (ตามที่
ปรากฏในแผนที)่

- Geometry Manager :
คลิกเลือกเส้นที่เป็นส่วนประกอบของวัตถุรปู ลักษณ์
หรือ เส้นที่ถูกกาหนดให้เป็น Pontoon

- ที่หน้าต่าง Object Editor คลิก Create
- สร้างวัตถุรูปลักษณ์ Pontoon ที่เป็นชนิดพื้นที่หรือเส้น ให้ครบถ้วนตามทีป่ รากฏอยู่ในแผนที่

๗๔

การสร้างวัตถุรูปลักษณ์อื่นๆ
COALNE (Coast Line) : เส้นขอบฝั่ง
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = COALNE
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

-Type of Geometry : ต้องเป็น “Line”
-ตั้งค่า Attribute :
CATCOA (Category of Coastline): ผู้สร้างกาหนด
(ให้เป็นไปตามทีป่ รากฏในแผนที่เดินเรือกระดาษ)
- คลิกเลือกส่วนประกอบของเส้นหรือเส้น edge ที่จะสร้างเป็นเส้นขอบฝั่ง
วัตถุรูปลักษณ์ COALNE ต้องถูกสร้างเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันและไม่มีช่องว่าง (gap)

- ที่หน้าต่าง Object Editor คลิก Create
- สร้างวัตถุรูปลักษณ์ COALNE ในแผนที่ให้ครบถ้วนตามทีป่ รากฏในแผนที่เดินเรือกระดาษ
๗๕

DEPCNT (Depth Contour) : เส้นชั้นความลึกเท่า
ในแผนที่เดินเรือไทยนั้นจะแบ่งเส้นชั้นความลึกเท่าได้ดังนี้ (อ้างอิงจาก INT1 I30 Depth Contours)
0,2,5,10,15,20,30,50,100,200, …
Object Editor
- คลิกแถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = DEPCNT
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

-Type of Geometry : ต้องเป็น “Line”
-M VALDCO (Value of depth contour) : กาหนดให้
เป็นไปตามข้อมูลแผนทีเ่ ดินเรือกระดาษ

- คลิกเลือกเส้น edge ที่ใช้สร้างเป็นเส้นชั้นความลึกเท่านั้นๆ

- ที่หน้าต่าง Object Editor คลิก Create
- สร้างวัตถุรูปลักษณ์ของเส้นชั้นความลึกเท่า
แยกตามชั้นความลึกทีป่ รากฎ
- DEPCNT (depth contour) ต้องเป็นเส้น
ที่ต่อเนื่องกันและไม่มีช่องว่าง.

๗๖

SLCONS (Shoreline Constructions) : base on land area
เส้นขอบฝั่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
Object Editor
- คลิกแถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = SLCONS
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

-Type of Geometry: ควรจะเป็น “Area” , “Line”
(ตามข้อมูลที่ปรากฏในแผนที่เดินเรือกระดาษ)
- Set Attributes : กาหนดตามข้อมูลทีป่ รากฏ/ ตามกาหนดที่
จาเป็น
- CATSLC (category of shoreline construction)
- OBJNAM (Object name): ตามข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
- WATLEV (Water level effect) : ตามข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
- คลิกเลือกเส้น edge ที่เป็นส่วนประกอบของวัตถุรูปลักษณ์ shoreline construction.
- ที่หน้าต่าง Object Editor คลิก Create

๗๗

SOUNDG (Sounding) : ตัวเลขน้้า
- ปุ่มคาสัง่ สาหรับใส่ตัวเลขน้า Digitize Sounding
- จากนั้นกาหนดตาแหน่งของเมาส์วางลงตรงจุดอ้างอิงค่าพิกัดของตัวเลขน้า และคลิกเพื่อกาหนดพิกัดของ
ตัวเลขน้านั้น

- กาหนดค่าความลึกน้าตามภาพแผนที่แบบราสเตอร์ เช่น “6.4”
- สร้างวัตถุรูปลักษณ์ของตัวเลขน้าให้ครบทุกตัวโดยสร้างทีละตัว

๗๘

SBDARE (Seabed Area) : ลักษณะพื้นท้องทะเล
Object Editor
- คลิกแถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = SBDARE
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of Geometry : Area (หรือ point ตามข้อมูลแผนที่)
- Set attribute เช่น
m NATSUR (Natural surface) : rocky (or another by
source data)
*m = conditional mandatory attribute
- คลิกเลือกเส้น edges ที่เป็นส่วนประกอบของพื้นที่
- ที่หน้าต่าง Object Editor คลิก Create

๗๙

BOYLAT (Buoy Lateral) : ทุ่นทางข้าง
Object Editor
- คลิกแถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = BOYLAT
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

รูปที.่ 1

-Type of Geometry: Point
-Set Attribute จากข้อมูลที่ได้จากภาพราสเตอร์ (รูปที.่ 1)
M BOYSHP (Buoy shape): Can (cylindrical)
M CATLAM (Category of lateral Mark): Port-hand
lateral mark
M COLOUR (Colour): Red
OBJNAM (Object Name): No 12

- คลิกเลือกจุด Isolate Node ที่เป็นจุดค่าพิกัดของทุ่น
- ที่หน้าต่าง Object Editor คลิก Create
๘๐

TOPMAR (Top mark) : เครื่องหมายยอด
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = TOPMAR
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

รูปที.่ 1
-Type of Geometry: Point
- Set Attribute จากภาพราสเตรอ์ (รูปที.่ 1)
M TOPSHP (Top mark shape): Cylinder (Can)
COLOUR (Colour): Red
- คลิกเลือกจุด isolate node ที่ใช้สร้างยอดทุ่น (ใช้จุดเดียวกับ
จุดที่ใช้สร้างเป็นทุ่น BOYLAT ข้างต้น)
- ที่หน้าต่าง Object Editor คลิก Create

๘๑

LIGHTS (Light) : ไฟ
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = LIGHTS
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

รูปที่ 1
- Type of Geometry : Point
- Set Attributes ข้อมูลจากภาพราสเตอร์ (รูปที่ 1)
m COLOUR (Colour) : Red
m LITCHR (Light characteristic) : Flashing
m SIGGRP (Signal Group) : (1)
m SIGPER (Signal Period) : 3
VALNMR ( Value of nominal range) : 4
- คลิกเลือกจุด isolate node ที่ใช้สร้างค่าไฟ (ใช้จุดเดียวกับ
จุดที่ใช้สร้างเป็นทุ่น BOYLAT ข้างต้น)
- ที่หน้าต่าง Object Editor คลิก Create

๘๒

RESARE (Restricted Area) : พื้นที่ห้าม
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = RESARE
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of Geometry : ต้องเป็น “Area”
- Set attributes ตามข้อมูลจากแผนที่เดินเรือกระดาษ
m RESARE (Restriction) : anchoring prohibited
- คลิกเลือกเส้น edge ที่เป็นส่วนประกอบของพื้นที่
(รูปปิด)

- ที่หน้าต่าง Object Editor คลิก Create

๘๓

SEAARE (Sea areas) : พื้นที่ทะเล
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = SEAARE
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of Geometry: “Area” หรือ “Point” ตาม
แหล่งข้อมูล
- Set attribute ตามข้อมูลแผนที่เดินเรือกระดาษ
m CATSEA (category of sea area): Bay
m OBJNAM (object name): MICKEY SOUND
เป็นต้น
ในกรณีนี้ ขอบเขตของข้อ ความขื่ออ่ าว จะต้องกาหนดขอบเขตให้ โดยประมาณ (อย่างน้อยต้องครอบคลุม
ตัวอักษรชื่อภูมิศาสตร์)
- คลิกปุ่ม “Digitize edge”
- คลิกลากกาหนดเส้นรอบๆ ชื่อภูมิศาสตร์ที่
ต้องการ
- คลิกเลือกเส้น (รูปปิด) ทีจ่ ะใช้สร้างเป็น SEAARE
- ที่หน้าต่าง Object Editor คลิก Create

๘๔

WRECKS (Wreck) : เรืออับปาง
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = WRECKS
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of Geometry: “point”
- Set attributes ตามข้อมูลแผนทีเ่ ดินเรือกระดาษ
M WATLEV (water level effect): awash
m CATWRK (Category of wreck): wreck showing mast/masts
m VALSOU (Value of sounding): Unknown
QUASOU (Quality of sounding measurement) : depth unknown

- Type of Geometry: “Point”
- Set attributes ตามข้อมูลแผนที่
เดินเรือกระดาษ
M WATLEV : always under
water/submerge
m CATWRK : dangerous wreck
m VALSOU : 1.4
EXPSOU : shoaler than range of depth of
the surrounding area
QUASOU : depth known
- เลือก geometry จุดที่ต้องการสร้างวัตถุรูปลักษณ์ WRECKS
- ที่หน้าต่าง Object Editor คลิก Create
๘๕

FSHFAC (Fishing facility) : เครื่องมือจับปลา
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = FSHFAC
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of Geometry: “Line” (ตามข้อมูลแผนที่เดินเรือกระดาษ)
- Set attributes ตามข้อมูลแผนทีเ่ ดินเรือกระดาษ
CATFIF (Category of fishing facility) : Fishing stake

- คลิกเส้น edge ที่จะใช้สร้างวัตถุรูปลักษณ์
- ที่หน้าต่าง Object Editor คลิก Create

๘๖

BUISGL (Building, Single) : อาคารเดี่ยว
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = BUISGL
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

สร้างวัตถุรปู ลักษณ์ให้มีคุณลักษณะเฉพาะ
ตามข้อมูลที่ปรากฏในแผนทีเ่ ดินเรือกระดาษ

ไม่กาหนดค่า attribute attribute FUNCTN = education facility
*ให้สร้างไปทีละวัตถุรปู ลักษณ์*

๘๗

attribute FUNCTN = mosque

CRANES (Crane) : เครน ปั้นจั่น
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = CRANES
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

-Type of Geometry : ควรเป็น Point หรือ Area
- Set attribute ตามข้อมูลแผนที่เดินเรือกระดาษ:
CATCRN (category of crane) : Container crane/gantry
CONVIS (conspicuous, visual) : visual conspicuous
LIFCAP (Lifting capacity) : 50

- คลิกเลือก Geometry
- ที่หน้าต่าง Object Editor คลิก Create

๘๘

CGUSTA (Coastguard station) : สถานียามฝั่ง
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = CGUSTA
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of Geometry : ต้องเป็น “Point”

- เลือก Geometry
- Create

๘๙

SILTNK (Silo / tank) : ยุ้ง ไซโล / ถัง

Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = SILTNK
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of Geometry : Point หรือ Area
- Set attribute ตามข้อมูลแผนที่เดินเรือกระดาษ
CATSIL (category of silo/tank) : silo in general
CONVIS (Conspicuous, visual) : non visual
conspicuous

- เลือก Geometry
- Create

๙๐

RSCSTA (Rescue station) : สถานีกู้ภัย
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = RSCSTA
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of Geometry : ต้องเป็น “Point”
- Set attribute ตามข้อมูลแผนที่เดินเรือกระดาษ
CATRSC (Category of rescue station) :
lifebuoy lying at mooring

- เลือก Geometry
- Create

๙๑

SISTAW (Signal station, warning)
สถานีสัญญาณ, แจ้งเตือน
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = SISTAW
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of Geometry : ต้องเป็น “Point”
- Set Attribute ตามข้อมูลแผนทีเ่ ดินเรือกระดาษ
M CATSTW
(Category of signal station, warning) : Tide gauge

- เลือก Geometry
- Create

๙๒

VEGATN (Vegetation) : พืชพรรณ
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = VEGATN
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of Geometry : ควรกาหนดให้เป็น “ point”
(จากข้อมูล)
- Set attribute ตามข้อมูลแผนที่เดินเรือกระดาษ
M CATVEG
(Category of vegetation) : coniferous tree

- เลือก geometry
- Create

๙๓

RIVERS (River) : แม่น้า
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = RIVERS
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of Geometry : “Line” หรือ “Area”
- Set attribute ตามข้อมูลแผนที่เดินเรือกระดาษ (ถ้ามี)
เช่น ชื่อแม่น้า คลอง เป็นต้น

- เลือก geometry
- Create

๙๔

ROADWY (Road way) : ถนน
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = ROADWY
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of Geometry : ควรเป็น “Line” (ตามข้อมูล)
- Set attribute ตามข้อมูลแผนที่เดินเรือกระดาษ (ถ้ามี)
เช่น ชื่อถนน ประเภทถนน เป็นต้น

- เลือก geometry
- Create

๙๕

LNDMRK (Land Mark) : ที่หมายบนบก
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = LNDMRK
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

LNDMRK (Master)
- Type of Geometry : ควรเป็น “Point”
- Set attribute ( ตามข้อมูลแผนที่เดินเรือกระดาษ)
M CATLMK (category of landmark) : tower
M CONVIS
(conspicuous, visual) : visual conspicuous
FUNCTN (function) : Light support
HEIGHT (height) : 19
OBJNAM (object name) : B

LIGHTS (Slave)
- Type of Geometry : ต้องเป็น “Point”
- Set attribute ตามข้อมูลแผนที่เดินเรือกระดาษ
COLOUR : green
LITCHR : isophased
SIGGRP : (1)
SIGPER : 5
VALNMR : 11
๙๖

RECTRC (Recommended track) : ทางที่แนะน้า
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = RECTRC
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of Geometry : ควรเป็น “Line”
- Set attribute ตามข้อมูลแผนที่เดินเรือกระดาษ
M CATTRK (Category of recommended track) :
Based on a system of fixed marks
M ORIENT (Orientation) : 224.5
TRAFIC (Traffic Flow) : inbound

- เลือก geometry
- Create

๙๗

NAVLNE (Navigation Line) : แนวน้า
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = NAVLNE
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of geometry : ต้องเป็น “Line”
- Set attribute ตามข้อมูลแผนที่เดินเรือกระดาษ
CATNAV (category of navigation line) :
Leading line bearing a recommended track
ORIENT (Orientation) : 224.5

- เลือก geometry
- Create

๙๘

๙๙

๒.๔ การสร้างความสัมพันธ์แบบนายกับบ่าว (Master and Slave Relationship)
อ้างอิงจาก : Use of Object catalogue 12.1.2
หากวัตถุรุป ลักษณ์ต่างๆ ถูก สร้างขึ้นจากตาแหน่ง ตาบลที่เดียวกัน จะต้องสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างวัตถุเหล่านั้นด้วย ซึ่งจะเรียกถูกเรียกว่าความสัมพันธ์แบบ Master – Slave Relationship ตัวอย่าง
ของการสร้างความสัม พันธ์นี้คือตัวทุ่ นซึ่งประกอบไปด้วยไฟและยอดเครื่องหมายทุ่น โดยตัวทุ่ น, ไฟ และ
ยอดทุ่ น ต่างถูก สร้างเป็นวัตถุรูป ลัก ษณ์ต่างประเภทแยกจากกั น แต่ทั้ ง หมดมี ความสัมพันธ์เ กี่ ยวข้องกั น
ซึ่งความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันนี้จาเป็นจะต้องสร้างไว้ด้วย

Feature Objects

SLAVE

MASTER

SLAVE

5534N, 02050W

Spatial Object

สิ่งที่ควรจ้า วัตถุเชิงพื้นที่ (ทั้งเป็นพื้นทีร่ ูปปิด/
เส้น,จุด) ต่างก็มีรายการคุณลักษณะเฉพาะของ
ตนเอง ซึ่งคุณลักษณะ QUAPOS ใช้กาหนดอยู่
บ่อยๆ

ตามตัวอย่างข้างต้นวัตถุรูปลักษณ์ BOYLAT จะถูกกาหนดความสัมพันธ์ให้เป็น Master ซึ่งประกอบ
ไปด้วยวัตถุรูปลักษณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยมีความสัมพันธ์เป็น slaves
ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าโครงสร้างหลักจะกาหนดลาดับชั้นความสัมพันธ์ให้เป็น Master แต่ถ้าวัตถุ
เหล่านั้นไม่มีโครงสร้างหลักหรือไม่มีข้อมูลไม่รู้ว่าโครงสร้างหลักว่ามีหรือไม่ วัตถุรูปลักษณ์ใดวัตถุรูปลักษณ์หนึ่ง
ในกลุ่มความสัมพันธ์กันนั้นจะต้องถูกกาหนดให้เป็น Master แทน
การกาหนดชื่อของ รูปลักษณ์ ‘feature’ ควรจะกาหนดชื่อเฉพาะวัตถุรูปลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์
เป็นแบบ Master เท่านั้น และไม่ต้องกาหนดชื่อให้กบั วัตถุรปู ลักษณ์ทมี่ ีความสัมพันธ์เป็นแบบ Slave อีก

๑๐๐

ขั้นตอนการสร้างความสัมพั นธ์แบบนายกับ บ่าว (Master and Slave Relationship ด้วย
โปรแกรม 7Cs ENC Designer ยกตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวทุ่น ยอดทุ่น และค่าไฟ
BOYLAT (Buoy Lateral)
TOPMAR (Top Mark)
LIGHTS (Light)

ทั้ง ๓ วัตถุรูปลักษณ์ที่สร้างข้างต้นจะต้องถูกสร้างขึ้นจากจุดพิกัดอ้างอิงเดียวกัน (same Spatial
object) และวัตถุรูปลักษณ์ทั้ง ๓ จะต้องถูกสร้างให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยสร้างความสัมพันธ์แบบ
Master slave relationship
**S-57, Appendix B.1 – Annex A, Use of the object Catalogue, Edition 2.1, Chapter
12.1.1.

๑๐๑

วิธีการสร้างความสัมพันธ์แบบ Master slave relationship ให้กับกลุ่มวัตถุรปู ลักษณ์ทเี่ กี่ยวเนือ่ งกัน
Set Slave-Master relationships
โปรแกรม ENC Designer – หน้าต่าง Object Manager
ตัวอย่างเช่น ทุ่นไฟกากับร่องน้าทางข้างทางซ้าย
- คลิกบริเวณกลุ่มวัตถุรูปลักษณ์ที่ต้องการสร้างความ
สัมพันธ์
- รายการของวัตถุรูปลักษณ์ทเี่ กี่ยวข้องที่อยู่ในจุดที่
เลือกจะปรากฏในรายการวัตถุรปู ลักษณ์
- คลิกเลือกวัตถุรปู ลักษณ์ที่เป็นตัวทุ่น BOYLAT
(ซึ่งจะถูกกาหนดให้มีความสัมพันธ์เป็น Master)
- คลิกปุม่ “Edit” (เพื่อแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะของ
BOYLAT)

- คลิกที่แถบ Relations
- คลิกปุม่ “Find Slaves” ก็จะปรากฏรายการ
ของวัตถุรูปลักษณ์ที่ถูกสร้างมาจากจุด
เดียวกับตัวทุ่นที่จะกาหนดความสัมพันธ์ให้เป็น Slave ต่อไป
- แล้วกลับไปที่แถบ Edit Object T
- คลิกปุม่ “Change”

๑๐๒

๒.๕ การสร้างวัตถุรูปลักษณ์แบบกลุ่ม (Collection Objects)
วิธีการสร้างวัตถุรูปลักษณ์แบบรวมกลุ่ม C_AGGR จะขึ้นอยู่กับเครื่องมือของแต่ล ะโปรแกรมที่
จั ด ท าโครงสร้ า งของไฟ ค่ า ไฟของ LIGHTS และเครื่ อ งหมายยอด/เครื่ อ งหมายแสดงตอนกลางวั น
TOPMAR/DAYMAR ซึ่งจะต้องสร้างความสัมพันธ์แบบ Master/Slave ไว้เรียบร้อยแล้ว) NAVLNE และ
RECTRC จะต้องถูกเลือกใช้นามาไว้ในความสัมพันธ์แบบกลุ่ม C_AGGR เข้าไว้ด้วยกัน วัตถุรูปลักษณ์ที่มีความ
เกี่ยวข้องกันทั้งหมดควรจะถูกนามาไว้ในความสัมพันธ์แบบกลุ่ม C_AGGR เข้าไว้ด้วยกันทั้งหมด
การสร้าง C_ASSO ควรใช้ส ร้างความสัม พันธ์ระหว่างวัตถุรูป ลักษณ์ตั้งแต่ ๒ วัตถุรูปลักษณ์
ซึ่งอาจอยู่ต่างตาบลที่แต่มีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น เรืออับปาง ควรสร้างความสัมพันธ์กับทุ่นที่ใช้กากับ
เรืออับปางนั้นอยู่เป็นต้น

อ้างอิงหัวข้อ ๑๕ (Collection objects : Use of the object catalogue for ENC)

๑๐๓

วิธีการสร้างวัตถุรูปลักษณ์แบบรวมกลุ่ม C_AGGR / C_ASSO ด้วยโปรแกรม 7CS ENC Designer
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = C_AGGR หรือ C_ASSO ตามความสัมพันธ์ของวัตถุ
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

คลิกแถบ “Relations”

๑๐๔

ENC Designer –Object Manager
- เลือกคาสัง่ ในการเลือกแสดงผล “Append to Browser” เพื่อเพิ่มวัตถุรปู ลักษณ์ที่ต้องการในรายการ
- ให้เลือกวัตถุรปู ลักษณ์ NAVLNE, RECTRC และ LNDMRK (ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเป็น collection object
อาจใช้ปุ่ม Ctrl เพื่อเลือกมากกว่าหนึ่งรายการ)
- จากนั้นคลิกเมาส์ขวาในรายการ > Copy Selected Item(S)

กลับมาที่หน้าต่าง Designer-Object Editor
- คลิกเมาส์ขวาบริเวณช่องวางรายการ Peer to Peer > Paste Objects

๑๐๕

- คลิกแถบ “Edit Object”
- Create

หมายเหตุ ในการสร้างความสัมพันธ์แบบ C_ASSO ก็ดาเนินการตามขัน้ ตอนข้างต้นเช่นเดียวกัน
๒.๖ การสร้างวัตถุรูปลักษณ์เพื่อการอรรถาธิบาย (Meta Objects)
วัตถุเพื่อการอรรถาธิบาย (META Objects) เป็นวัตถุที่กาหนดครอบคลุมพื้นที่บางส่วนหรือพื้นที่
ทั้งเซลล์ของแผนที่ ENC ที่มีคุณลักษณะ (attribute) ร่วมกัน การใช้วัตถุเพื่อการอรรถาธิบายเพื่อลดขั้นตอน
ที่ ต้องก าหนดค่าให้กั บ วัตถุแต่ล ะวั ตถุที่ มี คุณลัก ษณะร่ วมกั น จะต้องใช้ป ระโยชน์สูง สุด จาก วัตถุเ พื่อการ
อรรถาธิบาย เมื่อสร้างวัตถุรูปลักษณ์ในแผนที่ ENC
วัตถุเพื่อการอรรถาธิบายภาคบังคับ มี ๓ วัตถุ
๒.๖.๑ M_COVR (ENC coverage) : การครอบคลุมพื้นที่ของเซลล์
วัตถุ M_COVR เป็นพื้นทีท่ ี่อธิบายการครอบคลุมพื้นที่ของวัตถุเชิงพื้นที่ วัตถุ M_COVR ต้องสร้างให้
สมบูรณ์ ไม่ทับซ้อนกัน ครอบคลุมพื้นที่ ENC แต่ละเซลล์
ใน ENC แต่ละเซลล์สามารถมีวัตถุ M_COVR ได้หลายวัตถุ ถ้าพื้นที่นั้นไม่มีข้อมูล ดังภาพ
M_COVR
CATCOV = 2 (contains no
data)

M_COVR
CATCOV = 1 (contains
data)

๑๐๖

๒.๖.๒ M_QUAL (Quality of data) : คุณภาพของข้อมูล
วัตถุ M_QUAL กาหนดพื้นที่ในเซลล์ ENC ที่มีการประเมินคุณภาพของข้อมูลแล้ว ทุกพื้นที่ที่มี
ข้อมูลต้องมีวัตถุ M_QUAL ถึงแม้ว่าวัตถุนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับข้อมูลความลึก (bathymetric data) พื้นที่
ของเซลล์ที่มีข้อมูลความลึกต้องครอบคลุมโดยวัตถุ M_QUAL หนึ่งวัตถุหรือมากกว่า ซึ่งต้องไม่ทับซ้อนกัน
ดู UOOC 2.2.3.1 สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ M_QUAL
ดู 2.110-2.111 Attribute Catalogue ของประเภทต่าง ๆ ของคุณลักษณะ CATZOC
*UKHO policy states that we
do not capture M_QUAL over
LNDARE objects

M_QUAL
CATZOC= 1 (A1) – 5 (D)

๒.๖.๓ M_NSYS (Navigational System of Marks) : ระบบเครื่องหมายทางเรือ
วัตถุเพื่อการอรรถาธิบายนี้ใช้ในการกาหนดพื้นที่ของระบบเครื่องหมายทางเรือที่ใช้ (เช่น ระบบ
ทุ่น IALA ภูมิภาค A หรือ B) และ /หรือทิศทางระบบทุ่นที่ใช้ร่วมกัน
ทุกพื้นที่ของเซลล์ ENC ที่มีข้อมูลต้องครอบคลุมโดยวัตถุ M_NSYS ที่มีคุณลักษณะ MARSYS ใช้
ในการบอกถึงระบบทุ่นที่ใช้ วัตถุ M_NSYS ที่กาหนดค่าคุณลักษณะ MARSYS ต้องไม่ทับซ้อนกัน
วัตถุ M_NSYS ที่กาหนดค่าคุณลักษณะ ORIENT อาจทับซ้อนกับวัตถุเหล่านี้ได้
อ้างอิง : UOOC 12.2
หมายเหตุ ในการสร้างแผนที่ ENC เซลล์ใหม่โปรแกรม 7Cs ENC Designer จะสร้าง M_COVR ไว้เรียบร้อย
แล้ว ดังนั้นผู้สร้างแผนที่จะต้องดาเนินการสร้าง M_NSYS และ M_QUAL ตามข้อมูลให้ถูกต้อง ดังนี้

๑๐๗

M_NSYS (Navigational system of marks) : ระบบเครื่องหมายทางเรือ
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = M_NSYS
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of Geometry : ต้องเป็น “Area”
- Set attribute ดังนี้
MARSYS (marks navigational – system of) : IALA A
(สาหรับแผนทีเ่ ดินเรือในน่านน้าไทย)

- คลิกเลือกเส้นที่เป็นส่วนประกอบ (component edge) (ครอบคลุมทัง้ เซลล์ โดยอาจใช้ Geometry ของ
M_COVR ในการสร้างก็จะทาได้รวดเร็วขึ้น)
- Create

๑๐๘

M_QUAL (Quality of data) : คุณภาพของข้อมูล
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = M_QUAL
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of geometry : ต้องเป็น “Area”
- Set attribute ตามคุณภาพของข้อมูลทีก่ าหนด
- คลิกเลือกเส้นที่เป็นส่วนประกอบของพื้นที่ (เลือกเฉพาะพืน้ ที่ที่เป็นพื้นที่ความลึก bathymetric data area)
จะไม่กาหนด M_QUAL ให้กับพื้นที่บก

- Create
๑๐๙

๒.๗ การสร้างวาริเอชั่นแม่เหล็ก (MAGVAR) (3.1.1 of UOOC)
ค่าวาริเอชั่นแม่เ หล็ก จะต้องถูกสร้างเป็นวัตถุรูป ลัก ษณ์ MAGVAR สร้างเป็นข้อมู ลชนิดพื้นที่
แล้วต้องกาหนดค่าคุณลักษณะรายการ VALMAG ให้กับวัตถุรูปลักษณ์โดยใส่ค่าเป็น หน่วยองศา สาหรับค่า
ของอัตราเปลี่ยนประจาปี VALACM ให้ใส่ค่ามีหน่วยเป็นลิปดา และปีที่อ้างอิงการคานวณหาค่าวาริเอชั่น
แม่เหล็ก RYRMGV ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก Annex A INT 1 IB 71
MAGVAR (Magnatic Variation)
Object Editor
- แถบ Browse Classlist
- กาหนด Feature Object Code = MAGVAR
หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏ

- Type of geometry : ต้องเป็น “Area”
- Set attribute ตามวงเข็มทิศ

- Type of Geometry : ต้องเป็น “Area”
- Set attribute ดังนี้
RYRMGV (Reference year…) : 2017
VALACM (Value of annual change…) : -1 (ทิศตะวันตก มีหน่วยเป็นลิปดา)
VALMAG (Value of magnaetic variation) : -0.56 (ทิศตะวันตก มีหน่วยเป็นองศา)
หมายเหตุ ให้กาหนดค่าคุณลักษณะ (Attribute) จากข้อมูลของวงเข็มทิศในแผนที่เดินเรือกระดาษต้นฉบับ
๑๑๐

- คลิกเลือกเส้นที่เป็นส่วนประกอบ component edge (ครอบคลุมทัง้ เซลล์ โดยอาจใช้ Geometry ของ
M_COVR ในการสร้างก็จะทาได้รวดเร็วขึ้น)
- Create

๒.๘ การก้าหนดแหล่งที่มาของข้อมูลสร้างแผนที่ ENC
การกาหนดแหล่ง ที่มาของข้อมูลในการสร้างแผนที่ ENC จะมีการกาหนดเป็นค่าคุณลักษณะ
(Attribute) ให้กั บวัตถุรูปลัก ษณ์ทุก วัตถุรูป ลักษณ์ ซี่งแต่วัตถุรูปลัก ษณ์นั้นอาจจะมี แหล่ง ที่ มาของข้อมู ล
เดียวกันหรือแตกต่างกั น ผู้สร้างแผนที่จ ะต้องกาหนดไว้ให้ถูก ต้องตามแหล่งที่ม าของข้อมูลนั้น ๆ โดยการ
กาหนดจะสามารถกาหนดค่าคุณลักษณะ ๒ ตัว ให้สอดคล้องกันคือ SORDAT (Soruce date) และ SORIND
(Source Indication) รายละเอียดอ้างอิงจาก S-57 Appendix A Chapter 2 - Attriute
๒.๘.๑ SORDAT (Source date) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปี ที่ได้มาซึ่งข้อมูลนั้นๆ เช่น
วันที่ทาการสารวจ วันที่ดาเนินการก่อสร้าง เป็นต้น
ในการใส่ค่าวันเดือนปีของข้อมูลนั้นจะต้องอ้างอิงถึงมาตรฐาน ISO 8601:1988 ซึ่งจะสามารถ
กาหนดค่าได้ดังนี้
- โดยปกติจะก้าหนดเป็นปี ค.ศ. เดือน และวัน
: CCYYMMDD
- ในกรณีที่ไม่เจาะจงว่าเป็นปี ค.ศ. ใด, ใช้วันที่วันเดียวกันในแต่ละปี
: --MMDD
- ในกรณีที่ไม่เจาะจงว่าเป็นปี ค.ศ. ใด, ใช้เดือนเดียวกันในแต่ละปี
: --MM
- ในกรณีที่ไม่เจาะจงว่าเป็นวันที่เท่าใด
: CCYYMM
- ในกรณีที่ไม่เจาะจงว่าเป็นเดือนใด
: CCYY
หมายเหตุ CCYY หมายถึง ปี ค.ศ. ตามปีปฏิทิน ,MM หมายถึง เดือน , DD หมายถึง วัน
หากไม่ทราบว่าเป็นปี ค.ศ. ใดค่าสองตัวแรกนั้นจะต้องเพิ่ม -- ไว้เสมอ
ตัวอย่างเช่น 20170301 หมายถึง ๑ มี.ค. ๒๐๑๗

๑๑๑

๒.๘.๒ SORIND (Source indication) ใช้อ้ างอิง ที่ มาของข้อมู ล ว่ามาจากบรรณสารใด
เอกสารใด หรือจากที่ใด โดยการระบุ SORIND จะถูกกาหนดไว้ดังนี้
รูปแบบในการระบุใน SORIND : c2,c2,c5,c….
c2 หมายถึง รหัสประเทศ (บังคับ ใส่ตามมาตรฐาน) จะเป็นรหัสสองตัวอักษร (ตัวพิมพ์ใหญ่)
ตาม ISO 3166 (อ้างอิงจาก Annex A to S-57 Appendix A) เช่น ประเทศไทย = TH ประเทศนอรเวย์ = NO
c2 หมายถึง หน่วยงานผู้สร้างแผนที่ ENC (บังคับใส่ตามมาตรฐาน) จะเป็นรหัสตัวอักษรหรืออาจ
ผสมตัวเลขสองตัว (ตัวพิมพ์ใหญ่) (อ้างอิงจาก Annex A to S-57 Appendix A) เช่น กรมอุทกศาสตร์
ประเทศไทย = TH ศูนย์แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศนอรเวย์ = N1
c5 หมายถึง แหล่ง ที่ ม าข้อ มู ล จะเป็นตัว อัก ษร ๕ ตัว ไม่ บั ง คับ ตามมาตรฐาน แต่ต้องสื่ อ
ความหมายให้เข้าใจและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น
graph หมายถึงข้อมูลมาจาก แผ่นพล็อต, แผนที่เดินเรือกระดาษ
reprt หมายถึงข้อมูลมาจาก ได้รับรายงานจากหน่วยต่างๆ
NMrpt หมายถึงข้อมูลมาจาก ประกาศชาวเรือ
c… หมายถึง รหัส หรือหมายเลขอ้างอิงของแหล่งข้อมูล นั้นๆ ไม่จ ากัดการใส่ค่า แต่ต้องสื่อ
ความหมายให้เข้าใจ เช่น หมายเลขแผนที่ หมายเลขประกาศชาวเรือ เป็นต้น
ตัวอย่างการใส่ข้อมูลใน SORIND เช่น
TH,TH,NMrpt,1/2560
TH,TH,graph,chart115A
NO,N1,graph,chart196 เป็นต้น
๒.๙ การก้าหนดมาตราส่วนต่้าที่สุด (SCAMIN) ในการแสดงผลของวัตถุรูปลักษณ์ในแผนที่
การกาหนดค่า SCAMIN ให้กับวัตถุรูปลักษณ์เพื่อให้แสดงผลบนมาตราส่วนที่ต่ากว่าค่าที่กาหนด
(มาตราส่วนใหญ่กว่า) ซึ่งหากแสดงบนมาตราส่วนเล็กกว่าที่กาหนดวัตถุนั้นก็จะไม่ถูกแสดงผล มีความมุ่งหมาย
เพื่อเป็นการลดทอนการแสดงผล การจัดลาดับการแสดงผลข้อมูลบนหน้าต่างแสดงผลและเป็นการเพิ่มความ
รวดเร็วในการแสดงผลข้อมูลแผนที่ ในการกาหนดการตั้งค่า ผู้สร้างแผนที่ควรจะต้องดาเนินการโดยปฏิบัติตาม
ปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องมาตราส่วนแผนที่ ที่วัตถุรูปลักษณ์นั้นๆ ไม่จาเป็นที่จะต้องแสดงผลเพื่อใช้การ
เดินเรือ
ตามขั้นตอนแล้วให้ป รับปรุง คุณภาพและตรวจสอบแผนที่ ENC ให้ถูก ต้อง และแนะนาให้
กาหนดการใช้ SCAMIN อย่างถูกต้องเหมาะสม (S-57 Appendix B.1 AnnexA – Use of the Object
Catalogue for ENC หัวข้อ ๒.๒.๗ (Use of the Attribute SCAMIN)
หมายเหตุ
- ค่า SCAMIN จะมี ผลเพียงเฉพาะกับ การแสดงผลของวัตถุรูป ลัก ษณ์บ นระบบ ECDIS เท่ านั้น จะไม่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ (System ENC, SENC)
- ถ้าหากไม่มีการกาหนดค่า SCAMIN ให้กับวัตถุรูปลักษณ์นั้นๆ วัตถุรูปลักษณ์นั้นก็จะถูกแสดงผลบนทุก
มาตราส่วน
๑๑๒

- หากกาหนดให้ SCAMIN ให้กับวัตถุรูปลักษณ์ ต้องกาหนดให้ค่าให้เป็นค่ามาตราส่วนที่เล็กกว่าหรือเท่ากับ
มาตราส่วนที่ใช้ประกอบระวางแผนที่ หากกาหนดค่าผิดไปจากกฎที่กาหนดนั่นจะหมายถึงวัตถุรูปลักษณ์จะ
ไม่แสดงผลบนหน้าจอจนกว่าจะขยายจนการเตือนกว่าข้อมูลที่แสดงมีมาตราส่วนใหญ่เกินกว่ามาตราส่วนที่
ใช้ประกอบระวาง
- วัตถุรูปลักษณ์ที่จัดอยู่ ใน Group 1 และ วัตถุรูปลักษณ์เ พื่อการอรรถาธิบาย Meta objects จะต้อง
แสดงผลบนหน้าจอเสมอ ดังนั้น จึงไม่ต้องกาหนดค่า SCAMIN ให้กับวัตถุรูปลักษณ์ที่จัดอยู่ใน Group 1
และวัตถุรูปลักษณ์เพื่อการอรรถาธิบาย Meta Object ดังกล่าว
- ถ้าหากวัตถุรูปลักษณ์เดียวกันถูกสร้างบนแผนที่ต่างย่านมาตราส่วนการใช้งาน ควรตั้งค่า SCAMIN ของ
แต่ละวัตถุรูปลักษณ์ข้างต้นให้มีค่าเดียวกัน
ขั้นตอนการก้าหนดค่า SCAMIN ให้กับวัตถุรูปลักษณ์แบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรม 7Cs ENC
Optimizer ดังนี้
๒.๙.๑ เมื่อดาเนินการสร้างวัตถุรูปลักษณ์ต่างๆ ให้กับแผนที่ ENC จนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
สามารถกาหนดค่า SCAMIN ให้กั บวัตถุรูป ลัก ษณ์ต่างๆ ในแผนที่ ENC ให้เป็นไปตามมาตรฐาน (S-57
Appendix B.1 AnnexA – Use of the Object Catalogue for ENC หัวข้อ ๒.๒.๗ (Use of the
Attribute SCAMIN) โดยอัตโนมัติ โดยสามารถใช้งานโปรแกรม 7Cs ENC Designer ในการเปิดใช้งาน
โปรแกรม 7Cs ENC Optimizer ได้โดยใช้คาสั่ง Tools > ENC Optimizer

จะเปิดโปรแกรม 7Cs ENC Optimizer ขึ้นมาและเปิดงานแผนที่ ENC ที่สร้างขึ้นมาใช้งานโดยอัตโนมัติ
๑๑๓

๒.๙.๒ ที่โปรแกรม 7Cs ENC Optimizer ในหัวข้อ Encoding ให้ทาเครื่องหมายถูก (Check
box) ทางานในหัวข้อ Set SCAMIN

๒.๙.๓ เลือกไฟล์อ้างอิงสาหรับตั้งค่า SCAMIN ซึ่งเป็นไฟล์ที่ได้กาหนดค่า SCAMIN ของแต่ละ
วัตถุรูปลักษณ์ในแต่ละย่านมาตราส่วนไว้เรียบร้อยแล้วตามมาตรฐาน (ไฟล์นามสกุล *.dat) (S-57 Appendix
B.1 AnnexA – Use of the Object Catalogue for ENC หัวข้อ ๒.๒.๗ (Use of the Attribute SCAMIN)
โดยใช้คาสั่ง Option>Edit SCAMIN Setting

๒.๙.๔ จะปรากฎหน้าต่าง Editing: scamin จากนั้นใช้คาสั่ง File>Load เพื่อเลือกใช้งานไฟล์
กาหนดค่า SCAMIN ที่ได้เตรียมไว้

๑๑๔

๒.๙.๕ คลิกปุ่ม Up เพื่อย้อนกลับไปยัง Directory ที่เก็บไฟล์สาหรับตั้งค่า SCAMIN ไว้ ในที่นี้ได้
จัดเก็บไฟล์ไว้ที่ D:\SCAMIN_7Cs

๒.๙.๖ คลิกเลือกไฟล์กาหนด SCAMIN ให้ตรงกับมาตราส่วนแผนที่ ENC ที่ต้องการกาหนดค่า
ในที่นี้แผนที่ ENC มาตราส่วน ๑ : ๑๒ ๐๐๐ ดังนั้นให้เลือกใช้งานไฟล์ “SCAMIN – 12000” จากนั้นคลิก
Open จะได้รายละเอียดในการตั้งค่า SCAMIN ตามรายการที่ปรากฎ จากนั้น คลิก OK

๑๑๕

๒.๙.๗ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิก Start Optimization
เพื่อกาหนดค่า SCAMIN
ให้กับวัตถุรูปลักษณ์ที่อยู่ในแผนที่ ENC จากค่าที่ได้กาหนดไว้ในไฟล์อ้างอิงโดยอัตโนมัติ

สามารถตรวจสอบผลการกาหนดค่า SCAMIN ให้กับแผนที่ ENC ได้จากหน้าต่าง Messages

SAVE

๒.๙.๘ เมื่อตรวจสอบผลเรียบร้อยแล้วให้ทาการบันทึกการกาหนดค่า SCAMIN ด้วยการคลิก
จะปรากฎข้อความให้เลือกที่จะบันทึก Log file ไว้หรือไม่ ให้เลือก Save all logmessages

จากนั้นให้ปิดโปรแกรม 7Cs ENC Optimizer

๑๑๖

๒.๙.๙ จากนั้นกลับมาตรวจสอบการกาหนดค่า SCAMIN ของวัตถุรูปลักษณ์ในแผนที่ ENC จาก
โปรแกรม 7Cs ENC Designer ซึ่งในแต่ละวัตถุรูปลักษณ์จ ะถูกกาหนดและไม่ กาหนดค่า SCAMIN ตาม
มาตรฐานที่กาหนด ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตราส่วนแผนที่ อ้างอิงจาก (S-57 Appendix B.1 AnnexA – Use
of the Object Catalogue for ENC หัวข้อ ๒.๒.๗ (Use of the Attribute SCAMIN)

๑๑๗

๒.๑๐ การเชื่อมต่อข้อมูลประเภทเส้นกับแผนที่เซลล์ข้างเคียง (Edge Matching)
ในการเชื่อ มต่อ ข้อมูล ประเภทเส้นกับ แผนที่เซลล์ข้างเคียง โดยแผนที่เซลล์ข้างเคียงจะต้องมี
ย่านมาตราส่วนการใช้งานอยู่ในย่านมาตราส่วนเดียวกัน เช่น แผนที่ย่านมาตราส่วนการใช้งานแผนที่ท่าเรือ
(Band 5) จะต้องดาเนินการเชื่อมต่อข้อมูลประเภทเส้นให้ต่อเนื่องกับแผนที่ย่านมาตราส่วนการใช้งานแผนที่
ท่าเรือ (Band 5) เท่านั้น หากแผนที่ไม่มีแผนที่เซลล์ข้างเคียงที่เป็นย่านการใช้งานเดียวกันก็ไม่จาเป็นต้ อง
ดาเนินการเชื่อมต่อข้อมูลประเภทเส้นแต่อย่างใด
ในการเชื่อมต่อข้อมูลประเภทเส้นถ้าหากตาแหน่งของจุดเชื่อมต่อเส้นระหว่างเซลล์ห่างกัน ไม่เกิน
๓ มิลลิเมตรที่มาตราส่วนแผนที่ ให้ย้ายตาแหน่งของจุดเชื่อมต่อข้อมูลที่ไม่เชื่อมต่อกันนั้นไปยังด้านที่ปลอดภัย
ต่อการเดินเรือ (Safety side) ได้ (ตามรูปด้านล่าง) แต่หากจุดเชื่อมต่อเส้นระหว่างเซลล์นั้นมีระยะห่างกัน
เกินกว่า ๓ มิลลิเมตรที่มาตราส่วนแผนที่ก็ไม่ต้องดาเนินการแก้ไขแต่อย่างใด

จากภาพด้านบน ย้ายตาแหน่งจุดเชื่อมต่อให้ถูกต้องไปยังด้านที่ปลอดภัยต่อการเดินเรือ (Safety side)

ไม่เกิน 3 มม. (ที่มาตราส่วนแผนที่)

ภาพแสดงก่อนการเชื่อมต่อเส้น
๑๑๘

ภาพแสดงหลังการเชื่อมต่อเส้น

ภาพตัวอย่างการเชื่อมต่อข้อมูลเส้นระหว่างเซลล์ (จะเป็นเส้นที่ต่อเนื่อง)

๑๑๙

ขั้นตอนที่ ๖
การปรับปรุงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
(Optimising)

๑๒๐

การปรับปรุงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ (Optimising)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงข้อมูลของแผนที่ ENC ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลวัตถุเชิงพื้นที่และวัตถุรูปลักษณ์ที่มีค่าคุณลักษณะ
ที่กาหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน แต่หากในระหว่างการสร้างแผนที่ ENC ผู้สร้างดาเนินการสร้างผิดพลาดไม่
เป็นไปตามมาตรฐานหรือมีข้อผิดพลาดที่ต้องดาเนินการด้วยโปรแกรมเพื่อความถูกต้องและความสะดวกของ
ผู้สร้างแผนที่สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ENC ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานได้โดยอัตโนมัติด้วยการใช้โปรแกรม 7Cs ENC Optimizer
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติในการปรับปรุงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
โปรแกรม ENC Optimizer จะช่วยปรับปรุงข้อมูลในรูปแบบ S-57 ให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยอัตโนมัติ
โดยผู้สร้างสามารถเลือ กหัวข้อ ที่ ต้องการปรับ ปรุงหรือแก้ ไขโดยอัตโนมั ติได้ โดยโปรแกรมจะดาเนินการ
ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติตามหัวข้อที่กาหนด
๒.๑ สามารถใช้งานโปรแกรม 7Cs ENC Designer ในการเปิดใช้งานโปรแกรม 7Cs ENC Optimizer
ได้โดยใช้คาสั่ง Tools > ENC Optimizer

จะเปิดโปรแกรม 7Cs ENC Optimizer ขึ้นมาและเปิดงานแผนที่ ENC ที่สร้างขึ้นมาใช้งานโดยอัตโนมัติ

๑๒๑

๒.๒ เลือกกาหนดรายการในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ โดยทาเครื่องหมาย
ถูกตามหัวข้อที่กาหนด (หรือตามที่ผู้สร้างแผนที่ต้องการ)

เลือกหัวข้อในการตรวจสอบปรับปรุงข้อมูล ดังนี้

๒.๓ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิก Start Optimization
ให้มีประสิทธิภาพตามหัวข้อที่กาหนดโดยอัตโนมัติ

๑๒๒

เพื่อดาเนินการปรับปรุงข้อมูล

๒.๔ ตรวจสอบผลการปรับปรุงข้อมูล จากหน้าต่าง Messages

๒.๕ เมื่อตรวจสอบผลเรียบร้อยแล้วให้บันทึกปรับปรุงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการคลิก SAVE
จะปรากฎข้อความให้เลือกที่จะบันทึก Log file ไว้หรือไม่ ให้เลือก Save all logmessages

จากนั้นให้ปิดโปรแกรม 7Cs ENC Optimizer

๑๒๓

ขั้นตอนที่ ๗
การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
(Verification Check)

๑๒๔

การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
(Verification Check)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแผนที่ ENC ให้มีความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลตามต้นฉบับแผนที่
เดินเรือกระดาษบรรณาธิกรครั้งล่าสุดและเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด โดยจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลด้วย
สายตาถึงความถูกต้องในการสร้างวัตถุรูปลักษณ์ การกาหนดค่าคุณลักษณะ การให้ชื่อภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง การ
กาหนดขอบเขตของชื่อ หมู่ บ้าน แหลม ชายหาด อ่าว เกาะ เขตท่าเรือและเขตต่าง ๆ ฯลฯ ที่ ถูก ต้องและ
สอดคล้องกับแผนที่เดินเรือกระดาษ ข้อมูลมีความทันสมัยเป็นไปตามประกาศชาวเรือที่เกี่ยวข้อง
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ดังนี้
ในการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล (Verification Check) จะเป็นการตรวจสอบแผนที่
ENC โดยการเปรีบเทียบกับแผนที่เดินเรือกระดาษบรรณาธิกรล่าสุด ดังนี้
๒.๑ หลักการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
เป็นการตรวจสอบประเมินข้อมูลที่ใช้สร้างแผนที่ ENC ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด โดยการตรวจสอบโดยผู้ควบคุมคุณภาพแผนที่ ENC ซึ่งจะต้องตรวจสอบตั้งแต่ความครบถ้วนของ
ข้อมูลแผนที่ว่าข้อมูลแผนที่ที่สร้างเป็น ENC ถูกสร้างครบถ้วนตามสิ่งที่ปรากฎอยู่ในแผนที่เดินเรือกระดาษโดย
ไม่มีขาดและมีเกินแต่อย่างใด (ในแผนที่เดินเรือกระดาษเป็นอย่างไรแผนที่ ENC ต้องเป็นอย่างนั้น) ข้อมูลตาม
ประกาศชาวเรือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงได้ถูกสร้างเพิ่มเติม , แก้ไข หรือนาออก
ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งจะต้องตรวจสอบการสร้างวัตถุรูปลักษณ์ต่างๆ ว่ามีการกาหนดชุดข้อมูลวัตถุรูปลักษณ์
(object class) ถูกต้องหรือไม่ และมีการใส่ค่าคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน IHO S-57
หรือไม่ (อ้างอิงจาก Use of object catalogue) แล้วบันทึกสิ่งที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งวิธีแก้ไขให้กับผู้สร้างแผนที่
เพื่อนาไปแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ Validation Check ต่อไป
๒.๒ วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
๒.๒.๑ สร้างสาเนาแผนที่เดินเรือกระดาษต้นฉบับบรรณาธิกรครั้งล่าสุดขนาดเท่าจริง จานวน ๑ แผ่น
๒.๒.๒ เบิกยืมแฟ้มประกาศชาวเรือ (ปชร.) ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ ENC ที่ต้องการตรวจสอบ
๒.๒.๓ ตีตารางกาหนดแบ่งช่องในสาเนาแผนที่เดินเรือกระดาษต้นฉบับให้มี ขนาดครอบคลุม
ข้อมูลในแผนที่ตามความเหมาะสม เพื่อแบ่งพื้นที่ในการตรวจสอบได้อย่างละเอียดและอยู่ในขอบเขต ง่ายต่อ
การตรวจสอบพร้อมทั้งกาหนดอักษรหรือหมายเลขอ้างอิง เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาอ้างอิง
A B C D E F
1
2
3
4
5
6
๑๒๕

๒.๒.๔ ดาเนินการตรวจสอบไปในแต่ละช่องเขตข้อมูลที่กาหนด ทีละวัตถุรูปลักษณ์จนครบ หาก
พบข้อผิดพลาดให้บันทึกข้อผิดพลาดพร้อมทั้งวิธีการแก้ไข ช่องขอบเขตอ้างอิงในสาเนาแผนที่หรือตาบลที่ของ
วัตถุรูปลักษณ์ที่ต้องการให้แก้ไขนั้น ลงในแบบบันทึกของผู้ตรวจสอบ โดยใช้โปรแกรม 7Cs ENC Designer
เปิดไฟล์แผนที่ ENC พร้อมทั้ง เปิดไฟล์ภาพราสเตอร์เ ป็นภาพพื้นหลัง แล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุ
รูปลักษณ์ทีละวัตถุรูปลักษณ์ ทุกวัตถุที่อยู่ในแผนที่ ENC ให้เป็นไปตามมาตฐาน IHO S-57 มีครบถ้วนตาม
ต้นฉบับแผนที่เดินเรือกระดาษบรรณาธิกรครั้งล่าสุด และมีความถูกต้องทางตาบลที่

ตัวอย่างแบบบันทึกข้อผิดพลาดที่ตรวจพบของผู้ตรวจแผนที่ ENC พร้อมวิธีการแก้ไข

๑๒๖

๒.๒.๕ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยครบถ้วนทั้งเซลล์แผนที่แล้ว ผู้ตรวจส่งคืนไฟล์งานรวมทั้งเอกสาร
ให้กับผู้สร้างแผนที่ ENC ดังนี้
๑) ไฟล์แผนที่ ENC ที่ ดาเนินการตรวจสอบ (ไม่มี ก ารแก้ไขใดๆจากผู้ตรวจ ใช้เ พื่อ
ตรวจสอบเท่านั้น)
๒) ส าเนาแผนที่ เ ดินเรื อกระดาษบรรณาธิก รครั้ง ล่าสุดที่ ด าเนินการก าหนดตาราง
ช่องขอบเขตข้อมูลอ้างอิงในการตรวจสอบ
๓) แบบบันทึกข้อผิดพลาดที่ตรวจพบรวมทั้งวิธีการแก้ไข
๒.๓ วิธีการแก้ไขให้ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน
เมื่ อ ผู้ส ร้างแผนที่ ENC ได้รับ ไฟล์ง านรวมทั้ ง เอกสารคืนจากผู้ตรวจ ผู้ส ร้างแผนที่ มีห น้าที่
ดาเนิน การแก้ ไ ขข้ อ มู ล แผนที่ ENC ให้ ถูก ต้องตามค าแนะนาของผู้ต รวจ ที่ ไ ด้บั นทึ ก ลงในแบบบั นทึ ก
ข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไข ด้วยโปรแกรม 7Cs ENC Designer จนครบถ้วนตามข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ

แก้ไขเรียบร้อย

เมื่อผู้สร้างแผนที่ ดาเนินการแก้ไขข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้นาส่งข้อมูลไฟล์แผนที่ ENC ที่ได้รับ
การแก้ ไขส่ง ให้ผู้ ตรวจ ตรวจสอบความถูก ต้องอีก ครั้ ง ตามหั วข้ อ ๒.๒.๔ จนกว่าผู้ ตรวจจะตรวจไม่ พ บ
ข้อผิดพลาดใดๆ

๑๒๗

ขั้นตอนที่ ๘
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(Validation Check)

๑๒๘

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(Validation Check)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแผนที่ ENC ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IHO S-57, Appendix B1
ENC Product Specification เป็นขั้นตอนในการประกันคุณภาพของแผนที่ ENC โดยใช้โปรแกรม 7Cs ENC
Analyzer และโปรแกรม dKart Inspector ในการตรวจสอบหัวข้อที่กาหนดว่าข้อมูลแผนที่ ENC ที่สร้างนั้น
ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยหัวข้อการตรวจสอบจะอ้างอิงให้เป็นไปตามมาตรฐาน IHO S-58
Recommended ENC Validation Checks ซึ่งเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบและจ าแนกประเภท
ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ดังนี้
๒.๑ หลักการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน IHO S-58 Recommended ENC Validation Checks สามารถจาแนกประเภท
ข้อผิดพลาดของข้อมูลแผนที่ ENC ที่จะส่งผลต่อการใช้ในแผนที่ ENC บนระบบ ECDIS ออกเป็น ๓ ประเภท
ดังนี้
๑) Critical Error (C) หมายถึง ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง ที่จะทาให้แผนที่ ENC ไม่สามารถใช้งานบน
ระบบ ECDIS ได้ ตลอดจนไม่สามารถนาข้อมูลเข้าใช้งานกับระบบ ECDIS ได้ ซึ่งข้อมูลที่ถูกนาไป
แสดงผลบนระบบ ECDiS จะทาให้ไม่ปลอดภัยต่อการเดินเรือเป็นอย่างยิ่ง
๒) Error (E) หมายถึง ข้อผิดพลาดซึ่งมีผลทาให้คุณภาพของแผนที่ ENC มีความถูกต้องลดน้อยลง
ในการแสดงผลหรือการใช้งานแต่ไม่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือจนเกินไป
๓) Warning (W) หมายถึง ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการทาซ้าของข้อมูล และหรือความไม่
ต่อเนื่องของข้อมูลซึ่งไม่มีผลต่อคุณภาพของแผนที่ ENC ที่จะนาไปใช้งานกับระบบ ECDIS
การตรจสอบ Validation Check ด้วยโปรแกรมตรวจสอบนั้นตามมาตรฐาน IHO S-58 อย่างน้อย
จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องตามหัวข้อดังต่อไปนี้
Spatial Test
เป็นการตรวจสอบกลุ่มข้อมูลในทางความสัมพันธ์ทาง topology , geometry และความถูกต้องของ
การใช้วัตถุเชิงพื้นที่
Geometry Test
การตรวจสอบ geometry เป็นการตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละวัตถุเชิงพื้นที่โดยแยกการตรวจสอบ
แต่ละวัตถุออกจากกัน
Spatial Redundancy Test
เป็นการตรวจสอบในแต่ละวัตถุเชิงพื้นที่โดยเฉพาะเจาะจง
Spatial Orphans Test
เป็นการตรวจสอบว่าวัตถุเชิงพื้นที่ไม่มีวัตถุรปู ลักษณ์อ้างอิงหรือไม่

๑๒๙

Feature Objects Testing
เป็นการตรวจสอบกลุ่มของวัตถุรปู ลักษณ์และค่าคุณลักษณะที่กาหนดสร้างไว้มีความถูกต้องหรือไม่
ซึ่งชุดข้อมูลที่สร้างจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดที่วางไว้
GEO Objects Test
เป็นการตรวจสอบวิเคราะห์ในแต่ละวัตถุรปู ลักษณ์และตรวจสอบดังนี้
- ความถูกต้องตามมาตรฐานของวัตถุรูปลักษณ์และค่าคุณลักษณะที่กาหนด
- การกาหนดค่าคุณลักษณะเฉพาะบังคับ
- ข้อมูลถูกสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
Cartographic Objects Test
เป็นการตรวจสอบการทางานของชุดข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าภายในมาตรฐาน s-57
๒.๒ วิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยโปรแกรม 7Cs Analyzer
๒.๒.๑ สามารถใช้ง านโปรแกรม 7CS ENC Designer ในการเปิดใช้ง านโปรแกรม 7Cs ENC
Analyzer ใช้คาสั่ง Tools > ENC Analyzer

โปรแกรม 7Cs ENC Analyzer จะเปิดขึ้นมาและเปิดงานแผนที่ ENC ที่สร้างขึ้นมาใช้งานโดยอัตโนมัติ

๑๓๐

๒.๒.๒ ที่หน้าต่างโปรแกรม 7Cs ENC Analyzer ให้ผู้สร้างตรวจสอบไฟล์แผนที่ ENC ว่าเป็นไฟล์แผนที่
ที่ต้องการตรวจสอบหรือไม่ในหน้าต่างของชุดข้อมูล (Data Set)

จากนั้นจะมีหัวข้อในการตรวจสอบ (Checks) โดยหัวข้อข้อต่าง ๆ จะถูกทาเครื่องหมายถูก (เลือกใช้
งาน) ไว้ทั้งหมดทุกหัวข้อ

และในหน้าต่าง Messages จะแสดงผลการตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบเมื่อเปิดไฟล์แผนที่ควรจะ
ปรากฏดังตัวอย่าง

๒.๒.๓ เมื่ อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้เริ่มตรวจสอบ โดยคลิก Run
จากนั้นโปรแกรมจะ
ดาเนินการตรวจสอบตามหัวข้อ ที่ ก าหนดทั้ ง หมด เมื่ อเสร็ จ สิ้นจะได้ผ ลลัพธ์แสดงที่ ห น้าต่าง Messages
ดังตัวอย่าง

๑๓๑

๒.๒.๔ บันทึกผลการตรวจสอบโดยคลิกที่ Save
แล้วปิดโปรแกรม 7Cs ENC Analyzer
เมื่อตรวจสอบไปยัง Directory ที่จัดเก็บไฟล์แผนที่ ENC ที่ตรวจสอบจะมีไฟล์ *.ANL เกิดขั้นซึ่งไฟล์นี้เป็นไฟล์
ที่เก็บผลลัพธ์ในการตรวจสอบจากโปรแกรมและจะนาไปอ้างอิงในการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยโปรแกรม 7Cs
ENC Designer ต่อไป

๒.๓ วิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยโปรแกรม dKart Inspector
ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตฐานด้วยโปรแกรมตรวจสอบนั้น ควรใช้
โปรแกรมในการตรวจสอบมากกว่าหนึ่งโปรแกรมที่แตกต่างกัน เนื่องจากโปรแกรมในการตรวจสอบของผู้ผลิต
แต่ละรายก็จะมีฟังก์ชั่นและความสามารถในการตรวจสอบที่แตกต่างกันและให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่งทั้งนี้ในการตรวจสอบก็จะยังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด และโปรแกรมเดียวกันที่ต่างเวอร์ชั่นกันก็จะมี
ผลต่อผลการตรวจสอบเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องตรวจสอบแผนที่ด้วยโปรแกรม dKart Inspector
ซ้าอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ซึ่งตรวจพบหรือไม่พบในโปรแกรม 7Cs ENC Analyzer อีกครั้ง
๒.๓.๑ เปิดโปรแกรม dKart Inspector

๑๓๒

๒.๓.๒ Open เปิดไฟล์แผนที่ ENC ที่ต้องการตรวจสอบมาใช้งานโดยคลิกที่ไอคอน

คลิก Open
๒.๓.๓ จากนั้นจะกลับมาสู่หน้าต่างเริ่มต้นของโปรแกรม ตรวจสอบ Directory ที่จัดเก็บไฟล์แผนที่ที่
จะเปิดใช้งานในการตรวจสอบให้ถูกต้อง จากนั้นคลิก OK

๒.๓.๔ หน้าต่างใช้งานในการตรวจสอบแผนที่ ENC จะปรากฎขึ้นดังรูป

๑๓๓

๒.๓.๕ ใช้คาสั่ง Test > Run test เพื่อดาเนินการตรวจสอบแผนที่ ENC

จะปรากฎหน้าต่างให้เลือกหัวข้อในการตรวจสอบ เลือกตรวจสอบทุกหัวข้อ โดยคลิกปุ่ม Select
All จากนั้น คลิกปุ่ม Run

๒.๓.๖ โปรแกรมจะดาเนินการตรวจสอบและเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะแสดงผลลัพธ์เป็นข้อความปรากฎที่
หน้าต่าง Test

ที่หน้าต่างข้อความ ให้คลิก เมาส์ขวา เลือก Save Results to file…. เพื่อบันทึกผลลัพธ์ในการ
ตรวจสอบไปใช้ในการอ้างอิงแก้ไขแผนที่ให้มีความถูกต้องต่อไป

๑๓๔

เลือกโฟลเดอร์เก็บไฟล์ผลการตรวจสอบ ตั้งชื่อไฟล์ เลือกประเภทไฟล์เป็น Log Files (หรือตาม
ต้องการ) จากนั้น คลิก SAVE

จากนั้นปิดโปรแกรม dKart Inspector
๒.๓.๖ ตรวจสอบไฟล์ผลลัพธ์การตรวจสอบที่บันทึกไว้
(สามารถเปิดดูเนื้อหาผลลัพธ์การตรวจสอบได้ด้วยโปรแกรม Notepad)

จะใช้เนื้อหาผลลัพธ์ที่บันทึกไว้นี้อ้างอิงในการแก้ไขแผนที่ ENC ให้มีความสมบูรณ์ตามมาตรฐาน
ต่อไป

๑๓๕

๒.๔ วิธีการแก้ไขให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน
๒.๔.๑ วิธีการแก้ไขให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานจากผลการตรวจสอบจากโปรแกรม
7Cs ENC Analyzer ด้วยโปรแกรม 7Cs ENC Designer
๒.๔.๑.๑ เปิดโปรแกรม 7C ENC Designer

๒.๔.๑.๒ เปิดไฟล์แผนที่ที่ผา่ นการตรวจสอบด้วยโปรแกรม 7Cs ENC Analyzer เป็นที่เรียบร้อย
และได้บันทึกผลการตรวจสอบไว้แล้วข้างต้นขึ้นมาดาเนินการแก้ไข โดยเมื่อเปิดไฟล์แผนที่ ผลลัพธ์ในการ
ตรวจสอบที่จัดเก็บไว้ในไฟล์ *.ANL จะถูกนามาแสดงในหน้าต่าง Log files โดยอัตโนมัติ

๑๓๖

๒.๔.๑.๒ คลิกที่เครื่องหมายบวก (+) หน้าหัวข้อการตรวจสอบที่ตรวจพบข้อผิดพลาด ในการ
แก้ไขข้อผิดพลาด ให้ผู้สร้างแผนที่ ดาเนินการแก้ไขในส่วนของ Critical Error และ Error จะต้องแก้ไขจน
ไม่มีข้อผิดพลาดทั้งสองเกิดขึ้น (จานวนเป็นศูนย์ 0) ส่วน Warining ให้แก้ไขให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้

๒.๔.๑.๓ ในการแก้ไขให้ดับเบิลคลิกหัวข้อ Error หรือข้อผิดพลาดที่ ต้องการแก้ ไข จากนั้นที่
หน้าต่างทางานจะแสดงแถบสีเพื่อเน้นวัตถุรูปลักษณ์ที่อ้างอิงเพื่อแก้ไขให้โดยอัตโนมัติดังตัวอย่าง

๒.๔.๑.๔ เปิดเครื่อ งมื อ object Manager, Geometry Manager ขึ้นใช้ง าน ในหน้าต่าง
Object Manger จะแสดงวัตถุรูปลักษณ์ที่อ้างอิงกับข้อผิดพลาดที่ เลือก ให้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
คาแนะนา สามารถอ้างอิงได้จากมาตรฐาน IHO S-58

๑๓๗

๒.๔.๑.๕ ที่หน้าต่างเครื่องมือ Object Manager คลิก Edit เพื่อแก้ไขค่าคุณลักษณะของวัตถุ
รูปลักษณ์ที่ มีข้อผิดพลาด (หากตรวจสอบข้อผิดพลาดที่ เกิ ดจากการใส่ หรือไม่ใส่ค่า Attribute ของวัตถุ
รูปลักษณ์ที่ผิดไปจากมาตรฐาน)

๒.๔.๑.๖ ที่หน้าต่างเครื่องมือ Geometry Manager คลิก Edit เพื่อแก้ไขค่าคุณลักษณะของ
วัตถุเชิงพื้นที่ที่มีข้อผิดพลาด (หากตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใส่ หรือไม่ใส่ค่า Attribute ของวัตถุ
เชิงพื้นที่ที่ผิดไปจากมาตรฐาน หรือค่าพิกัดตาบลที่ของวัตถุเชิงพื้นที่นั้นถูกตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง)

ดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ โดยจะต้องให้
Critical Error = ศูนย์ (0)
Error =ศูนย์ (0) และ Warning ให้มีจานวนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

๑๓๘

๒.๔.๒ วิธีการแก้ไขให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานจากผลการตรวจสอบจากโปรแกรม
dKart Inspector ด้วยโปรแกรม 7Cs ENC Designer
๒.๔.๒.๑ เปิดโปรแกรม 7C ENC Designer

๒.๔.๒.๒ เปิดไฟล์แผนที่ที่ได้ตรวจสอบ

๒.๔.๒.๓ ที่หน้าต่าง LOG Files คลิกที่ชื่อไฟล์แผนที่ (จะถูก เน้นด้วยแถบสี) จากนั้นคลิกเมาส์
ขวา เลือก Load Log file

๑๓๙

๒.๔.๒.๔ เปิดหา Log file ที่ได้บันทึกไว้จากการตรวจสอบความถูกต้องด้วยโปรแกรม dKart
Inspector (ไฟล์ *.log) จากนั้นคลิก Open

๒.๔.๒.๕ Log file ที่บันทึกไว้จากโปรแกรม dKart Instpector จะปรากฎที่หน้าต่าง LOG file

๑๔๐

๒.๔.๒.๖ ข้อแตกต่างของ Log file ของโปรแกรม dKart Inspector ที่นาเข้ามานี้จะไม่สามารถ
เชื่อมโยงกับ วัตถุรูปลัก ษณ์ได้โดยอั ต โนมั ติเหมือน Log file ที่ได้จ ากการตรวจจากโปรแกรม 7Cs ENC
Analyzer ดังนั้นจะต้องใช้หมายเลขวัตถุรูปลักษณ์ (FOID) ในการอ้างอิงในเบื้องต้น
ให้เปิดเครื่องมือ Object Manager ในหัวข้อ Enter Feature-id add to browser: ให้พิมพ์
หมายเลข FOID ที่อ้างอิงจาก Log file ลงไปในช่องว่าง เช่น FE000341 (ไม่มีขีดกั้น) จากนั้นกด Enter
ในรายการของ Brower ก็จะแสดงวัตถุรูปลักษณ์ตาม FOID ที่ค้นหา

จากนั้นดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องมาตรฐานจนไม่มีข้อผิดพลาดที่เป็น Critical Error , Error และ ให้มี
Warning น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

๑๔๑

ขั้นตอนที่ ๙
การส่งออกข้อมูลแผนที่ ENC
(Export)

๑๔๒

การส่งออกข้อมูลแผนที่ ENC
(Export)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งออกข้อมูลแผนที่ ENC ที่ดาเนินการสร้างและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน IHO S-57
นาไปใช้งาน นาไปเข้ารหัส (ตามมาตรฐาน IHO S-63 IHO Data Protection Scheme) และสร้างเป็นชุด
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange Set) เพื่อใช้ในการติดตั้งใช้งานกับระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และ
สารสนเทศเพื่อการเดินเรือ (ECDIS) ใช้ในการเดินเรือให้เกิดความปลอดภัยต่อไป
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติในการส่งออกข้อมูลแผนที่ ENC ดังนี้
๒.๑ วิธีการส่งออกข้อมูลแผนที่ ENC
แผนที่ ENC ที่ถูกสร้างด้วยโปรแกรม 7Cs ENC Designer จะมีนามสกุลเป็น (*.7CB) ซึ่งจะเป็นไฟล์ที่
สามารถเปิดใช้งานได้กับโปรแกรม 7Cs ENC Designer เท่านั้น
เมื่อดาเนินการสร้างแผนที่ ENC และตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน IHO S-57 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ต้องการนาข้อมูลที่สร้างนาไปใช้งาน นาไปเข้ารหัส และสร้างเป็นชุดข้อมูลนั้น ข้อมูลจะต้องถูก
ส่งออกเป็นไฟล์ที่เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐานผลิตภันฑ์ IHO S-57 ENC Product Specification (S-57
Appendix B1) คือจะมีนามสกุลไฟล์เป็น (*.000) สาหรับแผนที่ ENC ที่ถูกสร้างเป็นเซลล์ใหม่ ด้วยวิธีการ
ส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม 7Cs ENC Designer ดังนี้
๒.๑.๑ เปิดโปรแกรม 7C ENC Designer

๑๔๓

๒.๑.๒ เปิดไฟล์แผนที่ ที่ผ่านการตรววจสอบแล้วและต้องการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ (*.000)

๒.๑.๓ หน้าต่างรายการเซลล์แผนที่เลือกไฟล์แผนที่ที่เปิดใช้งาน จากนั้นคลิกเมาส์ขวา เลือก Export

๒.๑.๔ ไฟล์ (*.000) ที่ ส่งออกจะถูก จัดเก็บ ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกั บไฟล์แผนที่ ENC ที่เ ปิดใช้งาน
เช่น ตรวจสอบจะได้ไฟล์ TH5XXXXX.000 เพื่อใช้งานต่อไป

๑๔๔

๗. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
๗.๑ มาตรฐาน IHO S-57 IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic data Edition 3.1,
November 2000
๗.๒ มาตรฐาน IHO S-58 ENC Validation Check Editon 5.0.0, June 2014
๗.๓ มาตรฐาน IHO S-65 ENCs Production, Maintenance and Distribution Guidane Edition
2.0.0, April 2012
๗.๔ หนังสือ สัญ ลัก ษณ์ อั ก ษรย่อ คาศัพท์ ที่ ใช้ในแผนที่ เ ดินเรือไทย (INT 1) บรรณาธิก ร ครั้ง ที่ ๕
พ.ศ.๒๕๕๓
๘. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
๘.๑ การจัดเก็บ
การจัดเก็บ
(รูปแบบเอกสาร/ไฟล์

ระยะเวลา
จัดเก็บ

ห้วหน้าแผนก
แผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์ PDF

๑๐ ปี

ห้วหน้าแผนก
แผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์ PDF

๑๐ ปี

ห้วหน้าแผนก
แผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์ PDF

๑๐ ปี

ห้วหน้าแผนก
แผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์ PDF

๑๐ ปี

ห้วหน้าแผนก
ควบคุม
คุณภาพ

เล่มเอกสาร

๑๐ ปี

ชื่อเอกสาร/โปรแกรม

สถานที่เก็บ

ผู้รับผิดชอบ

๑. มาตรฐาน IHO S-57 IHO
Transfer Standard for Digital
Hydrographic data Edition 3.1,
November 2000
๒. มาตรฐาน IHO S-58 ENC
Validation Check Editon 5.0.0,
June 2014

แผนกแผนที่
เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์
กองสร้างแผนที่
แผนกแผนที่
เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์
กองสร้างแผนที่
แผนกแผนที่
เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์
กองสร้างแผนที่
แผนกแผนที่
เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์
กองสร้างแผนที่
แผนกควบคุม
คุณภาพ
กองสร้างแผนที่

๒. มาตรฐาน IHO S-58 ENC
Validation Check Editon 5.0.0,
June 2014
๓. มาตรฐาน IHO S-65 ENCs
Production, Maintenance and
Distribution Guidane Edition
2.0.0, April 2012
๔. หนั ง สื อ สั ญ ลั ก ษณ์ อั ก ษรย่ อ
ค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นแผนที่ เ ดิ นเรื อไทย
(INT 1) บ ร ร ณ าธิ ก ร ค รั้ ง ที่ ๕
พ.ศ.๒๕๕๓

๑๔๕

๘.๒ ผู้มีสิทธิเข้าถึง
๑) ผู้อานวยการกองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๒) รองผู้อานวยการกองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๓) หัวหน้าแผนกแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๔) หัวหน้าแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๕) หัวหน้าแผนกแผนที่ยุทธการ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๖) หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๗) ประจาแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๘) ประจาแผนกควบคุมคุณภาพ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๙) เจ้าหน้าที่แผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๙. ระบบการติดตามและประเมินผล /ตัวชี้วัด (ระดับกิจกรรม/ระดับผลผลิต/ระดับผลลัพธ์)
๙.๑ การติดตาม
๙.๑.๑ การติดตาม หมายถึง การการติดตามการทางานเพื่อควบคุมการปฏิบัติให้อยู่ในกรอบการทางาน
ตามลาดับขั้นตอนของกระบวนการสร้างแผนที่ เ ดินเรืออิเล็ก ทรอนิกส์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการสร้าง
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานที่กาหนด โดยการติดตามนี้สามารถทาได้ตั้งแต่ใน
ระดับเจ้าหน้าที่แผนกแผนที่เดินเรือ อิเล็ก ทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ป ระกันคุณภาพแผนที่เ ดินเรืออิเ ล็กทรอนิก ส์
จนกระทั่งถึงระดับหัวหน้าแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
๙.๑.๒ การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบปัจจัยต่างๆในการทางาน จนกระทั่งผลผลิตสุดท้าย ว่ามี
คุณภาพและปริมาณผลผลิตตรงตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ โดยการประเมินผลนั้น สามารถแบ่งระดับการ
ประเมินได้หลายระดับได้แก่การประเมินด้วยสายตา การประเมินตามมาตรฐานที่กาหนดขึ้น การประเมินผล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งถึงการประเมินระดับสุดท้ายคือการประเมินผลผลิต ทั้งจากหน่วยงานตนเอง
และหน่วยงานภายนอก
๙.๒ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดคือ ดัชนีวัดความสาเร็จของงาน (Key Performance Indicators: KPI) ตัวชี้วัดหลักของผล
การดาเนินงานตามขั้นตอน เป็นเครื่องมือส าคัญที่ จะบ่ง บอกถึงข้อมูล ที่แสดงสถานะเป็นจริงของงาน และ
กระบวนงาน เพื่อประโยชน์ในการกากับตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้
โดยทั่วไป ตามหลักการกาหนดตัวชี้วัดจะวัดปัจจัยความสาเร็จมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
- ประสิทธิผลเชิงต้นทุน
- ประสิทธิผลเชิงสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์กับเป้าหมาย
- ประสิทธิภาพวัดจากแรงงาน
- คุณภาพ
- ความสามารถในการให้บริการได้ตามเวลาที่กาหนด
๑๔๖

จากตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัดดัง กล่าวข้างต้น สามารถก าหนดตัวชี้วัดด้านงานการสร้างแผนที่ เ ดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถึง ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่
- ประสิทธิผลเชิงสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์กับเป้าหมาย (ตรงตามแผนการสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามแผน
ปีงบประมาณ)
- คุณภาพ (คุณภาพแผนที่ตรงตามมาตรฐาน IHO)
- ความสามารถในการให้บริการได้ตามเวลาที่กาหนด (การให้บริการผลผลิตได้ทันเวลาตามที่ร้องขอ)
จากตัวชี้วัดทั้ง ๓ ข้อสามารถนามาระบุเป็นตัวชี้วัดของการสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ได้ดังนี้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
-ปริมาณแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ทผี่ ลิตได้ทันสมัย มีจานวนเพียงพอต่อการให้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
-แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ มีความถูกต้องร้อยละ ๑๐๐ ตามมาตรฐานสากล (ความปลอดภัยในการ
เดินเรือ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
-ระยะเวลาการสร้างต้นฉบับแผนที่โดยลดเวลาการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ไม่เกิน ๕๐ วันทาการ ต่อ
การสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ๑ เซลล์
โดยการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ ใช้การประเมินได้ดังนี้
ร้อยละของความสาเร็จ
ร้อยละความสาเร็จ =

ผลผลิตแผนที่ที่ทาได้จริง x ๑๐๐
จานวนแผนที่ทั้งหมดที่ต้องสร้างในปีงบประมาณนั้น ๆ

ร้อยละที่ลดลง/เพิ่มขึ้น
ร้อยละความสาเร็จ =

(จานวนผลผลิตแผนที่ปีที่ผ่านมา – จานวนผลผลิตแผนที่ปีปัจจุบัน) x ๑๐๐
จานวนแผนที่ที่สร้างในปีผ่านมา

ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาการสร้างแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติ = (เวลาที่ใช้สร้างแผนที่ปีที่ผ่านมา – เวลาที่ใช้สร้างแผนที่ในปีปัจจุบัน) x ๑๐๐
เวลาที่ใช้ในการสร้างแผนที่ในปีผ่านมา

๑๔๗

